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Prezenta ediţie este consacrată constituirii 
Mecanismului Naţional de Referire pentru 
identifi carea, asistenţa şi protecţia victimelor 
trafi cului de persoane în Republica Moldova. 
Este prima din seria de ediţii tematice, pre-
conizate a fi  editate de Centrul Internaţional 
“La Strada” (Moldova) în scopul refl ectării 
uneia dintre cele mai globale probleme ale 
comunităţii mondiale contemporane – trafi -
cul de fi inţe umane şi identifi carea căilor de 
depăşire a situaţiei create. Preconizăm, de 
asemenea, să consacrăm fi ecare ediţie unei 
teme aparte din contextul problemei date. 
Ediţia este destinată în primul rând specialiştilor, 
a căror activitate ţine de combaterea trafi -
cului de persoane, inclusiv contracararea fe-
nomenului, pedepsirea vinovaţilor şi asigura-
rea asistenţei şi protecţiei victimelor. Totodată, 
sperăm că ediţia va deveni o sursă utilă de 
informaţie nu numai pentru grupurile profe-
sionale, ci şi pentru reprezentanţii structurilor 
de forţă, precum şi pentru toţi cei, care nu 
rămân indiferenţi faţă de problema bunăstării 
şi dezvoltării stabile a societăţii civile din repu-
blica noastră, conforme valorilor democratice 
unanim recunoscute. 
Rămânem, de asemenea, în speranţa că 
experienţa şi viziunea noastră va prezenta 
interes nu numai pentru cititorii din Moldova, 
dar şi pentru colegii de peste hotare şi că în 
paginile ediţiei îşi va găsi mereu locul cuvenit 
experienţa şi opiniile reprezentanţilor diferi-
telor structuri guvernamentale şi organizaţii 
neguvernamentale din Republica Moldo va, 
organizaţiilor interguvernamentale interna-
ţionale, precum şi din alte ţări. Or, problema 
trafi cului de persoane, prin esenţa sa, este 
una transnaţională şi soluţionarea ei reclamă 
o colaborare a comunităţii mondiale, inclusiv 
schimbul de informaţii între guvernele diferi-
telor state.

Cuvânt înainte despre ediţia curentă

Nu întâmplător am ales pentru primul număr 
al ediţiei tema creării Mecanismului Naţional 
de Referire a victimelor trafi cului de persoane 
– o nouă strategie europeană de combate-
re a trafi cului. Tema este interesantă, înainte 
de toate, prin faptul că, în defi nitiv, comuni-
tatea europeană progresistă a recunoscut 
până la urmă necesitatea unei abordări 
conceptuale noi în organizarea combaterii 
trafi cului de persoane, bazate pe respecta-
rea drepturilor omului şi tratarea umană a vic-
timelor. Acest lucru necesită o popularizare 
largă, chiar dacă, în ultimii ani, comunitatea 
internaţională a întreprins o serie de măsuri în 
Moldova şi întru-un şir de alte state europene. 
Plus la toate, tema dată vizează activitatea 
mai multor structuri (naţionale, internaţionale 
şi străine), antrenate în lupta cu trafi cul, şi 
necesită conştientizarea şi discutarea rolului 
fi ecăreia, precum şi evidenţa specifi cului re-
publicii noastre. 
Tema ediţiei curente este în strânsă legătură 
şi cu problema respectării drepturilor omului 
– subiectul numărul unu al atenţiei noastre, 
colaboratorii unei organizaţii neguvernamen-
tale de apărare a drepturilor omului. Ea ne 
permite să ne îndreptăm către experienţa 
altor ţări, care au întreprins deja paşi concreţi 
privind implementarea strategiei respective 
şi să ţinem cont de experienţa lor în propria 
activitate. 
Sperăm ca prin prezenta ediţie să venim 
cu aportul nostru la crearea Mecanismului 
Naţional de Referire în Moldova şi să contri-
buim astfel la protecţia drepturilor victimelor 
trafi cului – ale concetăţenilor noştri, cărora le-
a fost sortit să cunoască din propria experienţă 
toată cruzimea şi coşmarul robiei contempo-
rane, a celor pentru care noi lucrăm.

De la autori 

Ce înseamnă trafi cul de 
persoane?
“Trafi c de persoane” 
înseamnă recrutarea, 
transportul, transferul, 
adăpostirea sau primirea de 
persoane, prin ameninţare 
cu forţa sau prin folosirea 
forţei sau a altor forme de 
constrângere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz 
de putere sau de situaţia 
de vulnerabilitate sau prin 
oferirea sau acceptarea de 
plăţi sau foloase pentru 
a obţine consimţămîntul 
unei persoane care deţine 
controlul asupra unei 
alte persoane în scopul 
exploatării. Exploatarea va 
include, la nivel minimum, 
exploatarea prostituţiei 
altora sau alte forme de 
exploatare sexuală, muncă 
sau servicii forţate, sclavie 
sau practici similare sclaviei, 
servitute sau prelevarea de 
organe.”

Articolul 3, alineatul (а) din 
Protocolul privind prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea tra-
fi cului de persoane, în special 
a femeilor si copiilor, adi ţio nal 
la Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate.
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I.2. Mecanismul Naţional de Referire pentru identifi carea, 
asistenţa şi protecţia victimelor trafi cului de persoane ca 
o nouă strategie europeană de contracarare 

 Succint despre Mecanismul Naţional de 
Referire
Mecanismul Naţional de Referire pentru  asis-
tenţa şi protecţia victimelor trafi cului de per-
soane (în continuare – MNR) reprezintă o stra-
tegie novatoare de contracarare a trafi cului 
de persoane, care a întrunit cele mai bune 
realizări teoretice şi practice din diferite ţări ale 
Europei în acest domeniu. În opinia experţilor 
diferitelor organizaţii europene şi mondiale, in-
clusiv ai OSCE, implementarea MNR în ţările de 
destinaţie, tranzit şi origine a trafi cului ar permite 
o creştere considerabilă a efi cienţei combaterii 
fenomenului, plasarea acestei activităţi la un 
nou nivel calitativ. 
În anul 2003 ţările membre ale OSCE, inclu-
siv Republica Moldova, au încuviinţat Planul 
de acţiuni pentru combaterea trafi cului de 
fi inţe umane1, care prevede crearea MNR 
în fi ecare ţară. Un an mai târziu a văzut lumi-
na tiparului Ghidul practic de creare a MNR, 
elaborat de OSCE/ODIHR. Potrivit acestui 
ghid, MNR “…este o structură de colabora-
re, în cadrul căreia organele de stat îşi în-
deplinesc obligaţiunile lor privind apărarea 
şi respectarea drepturilor omului în raport cu 
victimele trafi cului, coordonându-şi în plan 
strategic eforturile lor cu societatea civilă şi 
alţi subiecţi, preocupaţi de victimele trafi cului 
de persoane”.2  
Pornind de la caracterul complex al postu-
latelor teoretice, ce stau la baza concepţiei 
MNR, vom încerca să analizăm esenţa ei în 
paginile prezentei ediţii, răspunzând conse-
cutiv la un şir de întrebări cheie pentru fi ecare 
aspect al concepţiei respective. 
Care sunt premisele creării MNR în ţările 
europene? 
Înainte de a răspunde la această întrebare, 
se cuvine să precizăm, în primul rând, că mo-

dul de abordare a protecţiei şi asistenţei vic-
timelor trafi cului de persoane, existent în pre-
zent în majoritatea statelor din Europa, este 
departe de a fi  perfect. Drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, inclusiv dreptul de 
a părăsi ţara de reşedinţă, sunt astăzi recu-
noscute cu uşurinţă de toate statele la nivel 
de drept internaţional. Dar la nivel de drept 
naţional (atât teoretic, cât şi în practica 
aplicării lui) respectarea drepturilor omului tre-
ce pe planul doi. Fiecare stat tinde să-şi ape-
re în primul rând interesele naţionale, adesea 
în detrimentul apărării drepturilor omului. Anu-
me de-aceea în ţările de destinaţie, unde vic-
timele trafi cului au fost exploatate ca robi, ele 
sunt considerate înainte de toate delicvenţi, 
infractori ai legislaţiei privind ordinea de in-
trare şi/sau şedere în ţară. Ele sunt deportate 
fără dezbateri judiciare privind circumstanţele 
esenţiale ale cauzei, fără a li se acorda vreun 
oarecare spijin sau asistenţă.
Chiar şi în ţările democratice cele mai dezvol-
tate, victima poate conta pe recunoaşterea, 
apărarea drepturilor şi acordarea asistenţei 
numai în cazul dacă ea va fi  de acord să cola-
boreze imediat cu poliţia şi să depună mărturii. 
Or, psihicul victimei trafi cului este traumat, de 
regulă, ea nu poate lua decizii cumpănite. 
În plus, victimele trafi cului nu au încredere în 
structurile ofi ciale şi nu întotdeauna sunt gata 
să colaboreze chiar de la început cu poliţia. 
Ele înclină să creadă că poliţia este coruptă 
şi se tem de răzbunarea criminalilor-trafi canţi. 
Uneori este nevoie de câteva săptămâni sau 
chiar şi luni, ca victima să depăşească sin-
dromul posttraumatic şi să fi e din nou în stare 
a gândi şi a vorbi normal. Dacă ea şi cade 
de acord până la urmă să depună mărturii, 
atitudinea structurilor de stat şi a organizaţiilor 
guvernamentale rămâne a fi  diferită. Orga-
nele de drept ale ţărilor de destinaţie sunt 

„În spiritul actelor 
internaţionale, statele 
sunt obligate să respecte 
şi să asigure respectarea 
drepturilor omului, inclusiv 
obligaţia de a preveni 
încălcarea drepturilor, de 
a investiga încălcările  şi 
de a întreprinde măsuri 
corespunzătoare împotri-
va infractorilor, precum 
şi a-şi asuma remedierea 
şi repararea prejudiciilor 
aduse persoanelor care au 
suferit în urma infracţiunilor 
în cauză”. 

Principii Standard ale Drepturi-
lor Omului privind Tratamentul 
Persoanelor Trafi cate
Alianţa Globală Împotriva 
Trafi cului de Femei – Thailanda
Fundaţia Împotriva Trafi cului 
de Femei (STV) – Olanda
Grupul Juridic Internaţional 
privind Drepturile Omului – SUA 
Ianuarie 1999

1 Decizia nr. 557 a Consiliului Permanent al OSCE (PC DEC/557), Planul de Acţiuni OSCE pentru Combaterea Trafi cului de Fiinţe Umane, 
24 iulie 2003.
2 “National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Traffi cked Persons”. A Practical Handbook. OSCE/ODIHR, 
Warsow, 2004, pag. 15.
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preocupate cu preponderenţă de succesul 
urmăririi penale a trafi canţilor. Starea psihică 
şi fi zică a victimei, apărarea intereselor ei este 
mai degrabă apanajul organizaţiilor neguver-
namentale. O asemenea atitudine, fi reşte, nu 
contribuie la stabilizarea stării psihice a victi-
mei şi chiar poate provoca dezicerea ei de la 
depoziţiile iniţiale. 
Revenirea acasă de cele mai dese ori 
înseamnă pentru victimele trafi cului de fi inţe 
umane un nou stres. În primul rând, ea se reîn-
toarce în aceeaşi atmosferă de sărăcie, di-
sperare, iar adesea şi de violenţă, de care a 
încercat să scape, plecând peste hotare. În 
plus, adesea ea se confruntă cu o blamare 
publică. De cele mai dese ori, oamenii nu cu-
nosc sufi cient toate aspectele problemei tra-
fi cului de persoane (şi aceştia sunt majorita-
tea), ei judecă categoric: “Singură e de vină! 
Prea bine ştia unde pleacă. Ce a căutat, 
aceea a găsit!”. 
Reîntoarcerea victimei în patrie nu rămâne 
neobservată şi de cei, care au ademenit-
o în mrejele trafi canţilor de persoane. Ast-
fel, cercetările făcute, de exemplu, în Mol-
dova de Centrul Internaţional “Lа Strada” 
demonstrează că în fi ecare al doilea caz 
recrutarea o fac persoane cu care victima 
era cunoscută sau cu care era în relaţii de 
prietenie şi chiar de rudenie. De regulă, ele, 
temându-se de o eventuală urmărire penală, 
se străduiesc în fel şi chip să zăpăcească 
victima, ameninţând-o cu răzbunare fi zică 
asupra ei sau a unor membri ai familiei. 
De-aceea, şi în ţara de origine, în patria 
sa, victima trafi cului de persoane, de frica 
unei izolări sociale şi a răzbunării criminalilor, 

preferă să tacă şi nu riscă să ceară ajutor 
şi protecţie de la structurile de stat ori de la 
organizaţiile obşteşti. 
În virtutea atitudinii descrise faţă de victi-
mele trafi cului de persoane, atât în ţările 
de destinaţie, cât şi în cele de origine, majo-
ritatea cazurilor de trafi c cu persoane rămân 
neidentifi cate. Conform aprecierilor experţilor 
internaţionali, până la 65% din victimele 
trafi cului nu sunt identifi cate1, iar infractorii, 
ce au ademenit victima în cele «şapte cercuri 
ale iadului» rămân nepedepsiţi şi îşi văd mai 
departe de businessul lor criminal. În consecinţă, 
nu numai că sunt lezate interesele şi drepturile 
victimei, dar şi suferă efi cienţa luptei cu trafi cul 
de persoane. Chiar dacă victima şi primeşte 
asistenţă, ea este adesea de scurtă durată şi 
nu e sufi cient ca persoana respectivă să se 
poate integra în viaţa socială integral şi să 
se asigure de sine stătător. Situaţia materială 
disperată din familie conduce la aceea că 
victima ajunge a fi  retrafi cată – racolată şi 
vândută repetat. 
Toate aceste probleme de fapt dictează 
necesitatea creării MNR care, prin esenţa/
concepţia sa, poate fi  perceput drept o 
soluţie optimă. 
Ce dictează necesitatea creării MNR în 
Moldova? 
Cercetările efectuate de Centrul Internaţional 
“La Strada” în august-decembrie 2003 indică 
prezenţa unui şir de probleme în identifi carea, 
asistenţa şi protecţia victimelor trafi cului de 
persoane. 
Soluţionarea acestor probleme depinde de 
colaborarea dintre mai multe struc turi de stat 

1 Barbara Limanowska, Traffi cking in Human Beings in South Eastern Europe. UNICEF, UNOCHR, OCSE/ ODIHR, Belgrad, 2002, pag. 142.

„Statele vor recunoaşte că 
persoanele trafi cate sunt 
victime ale încălcărilor grave 
ale Drepturilor Omului, vor 
apăra drepturile lor fără 
a ţine cont de statutul de 
imigrare, şi le vor apăra 
de represalii şi provocarea 
daunelor.”

Standardele Drepturilor 
Omului privind tratamentul  
persoanelor trafi cate
Alianţa Globală Împotriva 
Trafi cului de Femei – Thailanda
Fundaţia Împotriva Trafi cului 
de Femei (STV) – Olanda
Grupul Juridic Internaţional 
privind Drepturile Omului – SUA 
Ianuarie 1999

Cercetările efectuate 
în Moldova de Centrul 
Internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii «La 
Strada» arată că în fi ecare 
al doilea caz recrutarea are 
loc prin persoane cunos cute 
victimei sau cu care ea 
era în relaţii de prietenie şi 
chiar de rudenie.

Problema 
Majoritatea victimelor trafi cu lui nu 
au acces la asistenţă şi protecţie.
Persoanele identifi cate ca victi-
me ale trafi cului nu benefi ciază 
întotdeauna de pachetul de ser-
vicii, ce ar asigura reabilitarea, 
reintegrarea lor socială şi accesul 
la justiţie. 

Calitatea lucrului cu victimele nu 
corespunde standardelor inter-
naţionale. Se încalcă principiile 
de bază ale lucrului cu victimele 
(confi denţialitatea informaţiei, 
prin cipiul priorităţii respectării 
drep turilor omului etc.).

Se încalcă dreptul la asigurarea 
prioritară a reabilitării, dreptul la 
informare, la apărare ş.a. 

Cauza 

Lipsa unui sistem fl exibil şi operativ, a unor principii unice de identifi care a 
victimelor. 

1. Lipsa unor proceduri standard de lucru cu victimele trafi cului, conforme 
standardelor internaţionale ale drepturilor omului.
2. Lipsa coordonării în asistenţa victimelor şi a specializării în acordarea ser-
viciilor. 
3. Lipsa unui sistem unic de monitorizare a destinelor victimelor. 
4. Majoritatea persoanelor care contactează cu victimele trafi cului de per-
soane în virtutea activităţii profesionale, nu au o pregătire specială.
5. Insufi cienţa specialiştilor şi a mijloacelor fi nanciare. 

1. Lipsa principiilor standard de lucru cu victimele trafi cului, stabilite în con-
formitate cu standardele internaţionale. 
2. Lipseşte răspunderea pentru calitatea lucrului cu victimele.
3. Majoritatea persoanelor care contactează cu victimele trafi cului de per-
soane în virtutea activităţii profesionale, nu au o pregătire specială.
4. Lipsa unei baze de date accesibile, ce ar conţine informaţia necesară 
pentru organizarea corectă a identifi cării, asistenţei şi protecţiei victimelor. 

Fiecare organizaţie adoptă o abordare separată a problemei. 
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(Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministe rul 
Afacerilor Interne, Minis terul Ocrotirii Sănătăţii, 
Departamentul Tehnologiilor Informaţionale 
ş.a.), or ganizaţiile obşteşti din Republica 
Mol dova, organizaţiile internaţionale şi inter-
guvernamentale, care acordă asistenţă vic -
timelor trafi cului. Strategia şi principiile de 
colaborare între structurile guvernamentale şi 
neguvernamentale, prevăzute de concepţia 
MNR, ar ameliora considerabil starea de lucru-
ri în Moldova privind identifi carea, asistenţa şi 
protecţia victimelor trafi cului de persoane. 
Ce trebuie să întreprindem la nivel european 
pentru a consolida acţiunile de contracarare 
a trafi cului de persoane?
Experţii internaţionali în domeniul trafi cului de 
persoane au concluzionat că pentru înteţirea 
acţiunilor de contracarare a fenomenului se 
cere a schimba propriile viziuni asupra faptului 
cum trebuie să luptăm contra acestui fl agel. 
E cazul să renunţăm la strategiile represive 
faţă de victimele comerţului cu persoane şi 
să asigurăm o abordare conceptual nouă, 
bazată pe respectarea drepturilor omului şi 
tratarea umană a victimei. Anume asemenea 
abordare şi reprezintă concepţia MNR – un 
model aparte de colaborare, ce întruneşte 
organele de stat şi subiecţii societăţii civile 
(organizaţiile neguvernamentale, grupurile de 
iniţiativă etc.), care prin caracterul activităţii 
lor vin în contact cu victimele trafi cului. 
Atare model de colaborare trebuie întemeiat 
pe principii unice de administrare, bazate pe 
respectul faţă de drepturile omului, şi coor-
donată de un centru unic. Modelul urmează 

să asigure identifi carea victimelor trafi cului de 
persoane, referirea lor ulterioară către structuri 
specializate spre a li se acorda asistenţă şi 
asigura protecţie şi în fi nal, monitorizarea 
victimelor trafi cului pe termen lung. 
Procesul de referire trebuie să fi e transparent, 
competenţa şi răspunderea fi ecărui parti ci-
pant fi ind strict determinată în aşa fel, încât el 
să garanteze apărarea intereselor victimelor şi, 
în acelaşi timp, respectarea drepturilor omului.
Pentru ca şi colaborarea în cadrul MNR să fi e 
efi cientă într-o ţară concretă, la elaborarea 
modelului acestei colaborări e necesar a 
se ţine cont de posibilităţile reale ale ţării 
respective, de situaţia politică, economică 
şi socială, de infrastructura existentă de com-
batere a fenomenului trafi cului de persoane, 
de alţi factori.
În cadrul MNR, sarcina cea mai de vârf a 
colaborării dintre structurile de stat şi subiecţii 
societăţii civile este armonizarea intereselor 
societăţii privind contracararea acţiunilor 
criminale ale trafi canţilor de persoane cu 
interesele personale ale victimelor acestui 
fenomen. Numai manifestând o grijă sinceră şi 
necondiţionată faţă de victimă, acordându-i 
asistenţă şi susţinere multilaterală, protejând-
o realmente de riscurile pe care le comportă 
depoziţiile acestora, vom putea câştiga 
încrederea ei, asigura un sprijin consecvent 
urmăririi penale a trafi canţilor, vom putea 
face această urmărire efectivă şi vom putea 
contracara alte crime. 

Centrul Internaţional „La Strada” 
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I.2. Structura Mecanismului Naţional de Referire pentru  
asistenţa şi protecţia victimelor trafi cului de persoane

Cum să facem sistemul MNR stabil?
Mecanismul Naţional de Referire pen-
tru  asistenţa şi protecţia victimelor tra-
fi cului de persoane va fi  stabil, dacă se 
va întemeia pe structuri deja existente în 
republică. De-aceea, crearea MNR trebuie 
să înceapă cu estimarea instituţională a 
structurii – potenţialii participanţi la MNR. 
Sarcina unei asemenea estimări este de a 
determina care organizaţii guvernamenta-
le şi neguvernamentale îşi aduc contribuţia 
lor considerabilă la combaterea trafi cului 
de persoane în ţara dată, care dintre ele 
trebuie să participe la MNR. “Bazându-ne 
pe rezultatele estimării, se poate elabora şi 
realiza crearea structurii corespunzătoare a 
MNR, determina participanţii şi elabora un 
program de acţiuni”.1 
Ce organizaţii din Moldova apără şi 
acordă asistenţă victimelor trafi cului de 
persoane?
Un studiu întreprins în august-decembrie 2003 
de Centrul Internaţional «La Strada» arată că în 
Moldova există circa 40 de structuri naţionale, 
internaţionale şi străine, ce oferă servicii de 
identifi care, asistenţă şi apărare a victimelor 
trafi cului. Studiul a fost efectuat în cadrul proiec-
tului Misiunii OSCE în Moldova “Consolidarea 
protecţiei şi asistenţei pentru victimele trafi cului 
de persoane, maturi şi minori”. Spre a efectua 
analiza infrastructurii existente de servicii pentru 
victime au fost utilizate:
- rezultatele sondajului sociologic prin anche-

tarea şi chestionarea organizaţiilor guver-
namentale şi neguvernamentale, precum 
şi a organizaţiilor internaţionale interguver-
namentale, ce acordă asistenţă păturilor 
vulnerabile ale populaţiei. (La anchetare 
au participat circa 70 de organizaţii, atât 
dintre cele ce au experienţă în acordarea 
de asistenţă victimelor trafi cului de persoa-
ne, cât şi dintre cele ce nu posedă atare 
experienţă, dar au asemenea posibilităţi);

- datele convorbirilor cu conducerea structu-
rilor de stat din Republica Moldova, activita-
tea cărora este conexă problemei trafi cului 
de persoane (organelor direcţiei ramurale 
centrale, structurilor de forţă şi instanţelor ju-
diciare – în total 10 structuri);

- analiza juridică a actelor normative, ce 
reglementează activitatea structurilor de 
stat, ai căror conducători sunt membri ai 
Comitetului naţional de combatere a trafi -
cului de fi inţe umane (în total 23 structuri);

- practica specialiştilor Centrului Internaţional 
«La Strada» de organizare a asistenţei victi-
melor trafi cului;

- standardele internaţionale de organizare a 
asistenţei victimelor trafi cului de persoane.

Structurile de stat
Rezultatele cercetărilor arată că în prezent, 
în Moldova, la soluţionarea problemelor ce 
ţin de trafi cul de persoane, în acordarea 
asistenţei şi protecţiei victimelor fenomenului 
sunt antrenate mai multe structuri de stat ale 
Republicii Moldova: 
1) Ministerul Afacerilor Interne şi subdiviziunile 
lui operează anchetarea infracţiunilor ce ţin 
de trafi cul cu fi inţe umane, în funcţie de caz, 
efectuează paza şi protecţia fi zică a marto-
rilor-victime de ameninţări şi persecuţii, între-
prinde măsuri de contracarare a infracţiunilor, 
acumulează şi analizează informaţii privind 
problema dată;
2) Procuratura Generală dirijează şi instru men-
tează cercetarea penală a trafi canţilor de per-
soane, efectuează cercetări în scopul detectării 
condiţiilor şi cauzelor infracţiunilor, desfăşoară o 
activitate de contracarare a crimelor;
3) Ministerul Afacerilor Externe, în comun cu mi-
siunile diplomatice ale Republicii Moldova în 
alte ţări, acordă, în limitele competenţelor in-
vestite, asistenţă la perfectarea paşapoartelor 
provizorii, actelor de călătorie şi repatriere a 
victimelor trafi cului, apără interesele, acordă 
consultaţii şi altă asistenţă necesară acestor 
victime, participă la încheierea acordurilor 
internaţionale privind lupta cu trafi cul de per-
soane;
4) Departamentul tehnologiilor informaţionale 
restabileşte actele pierdute, ce legitimează 
persoana, alte documente, acordă asistenţă 
misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova 
din alte ţări la identifi carea personalităţii victi-
melor trafi cului;
5) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
prin subdiviziunile de asistenţă socială a 

1 “National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Traffi cked Persons”. A Practical Handbook. OSCE/ODIHR, 
Warsaw, 2004, pag. 15 .



6

Ediţia nr.1, februarie 2005

populaţiei, acordă ajutor acelor victime ale 
trafi cului, care au dreptul la asistenţă socială; 
prin intermediul reţelei agenţiilor de angajare 
în câmpul muncii oferă asistenţă cu caracter 
de orientare profesională, contribuie la instrui-
rea profesională, la plasarea lor în câmpul 
muncii;
6) Ministerul Ocrotirii Sănătăţii, printr-un şir de 
centre medicale, acordă servicii medicale 
victimelor trafi cului, inclusiv asistenţa psihia-
trului; 
7) Ministerul Educaţiei, în comun cu organe-
le de tutelă şi curatelă subordonate, asigură 
ocrotirea drepturilor copiilor orfani şi ale copii-
lor rămaşi fără tutelă părintească;
8) Ministerul Justiţiei elaborează acte norma-
tive privind reglementarea problemelor ce ţin 
de trafi cul cu fi inţe umane;
9) Departamentul Migraţiuni întreprinde mă-
suri de contracarare a migraţiei ilegale şi a 
trafi cului de persoane;
10) Departamentul trupelor de grăniceri poa-
te acorda ajutor la identifi carea victimelor 
trafi cului de  fi inţe umane la punctele de tre-
cere a graniţei de stat şi la prevenirea trafi -
cului de persoane.
Activitatea structurilor de stat este coordonată 
de Comitetul Naţional pentru combaterea tra-
fi cului de persoane, înfi inţat în 2001 pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova. 
Organizaţiile neguvernamentale
În sfera combaterii trafi cului de fi inţe umane 
lucrează activ circa 20 de organizaţii negu-
vernamentale din Moldova. Printre cele mai 
experimentate dintre ele sunt:
Centrul Internaţional “La Strada”, care 
operează unica Linie Fierbinte în Moldova, 
ce poate primi gratis apeluri telefonice, în 
regim de 24 în 24 ore, de la victime consta-
tate şi prezumate ale trafi cului de persoane. 
Specialiştii Centrului efectuează identifi carea 
victimelor, acordă ajutor în eliberarea lor din 
locurile de exploatare, repatrierea lor, oferă 
asistenţă socială şi organizează variate tipuri 
de asistenţă prin referire la prestatori de servi-
cii specializaţi din ţară şi peste hotare; 
Centrul pentru Prevenire a Trafi cului de Fe-
mei, care acordă asistenţă juridică şi socială 
victimelor trafi cului; are fi liale în oraşele Bălţi, 
Ungheni şi Cahul;
“Salvaţi Copiii” Moldova, care acordă 
asistenţă în repatrierea copiilor victime ale tra-
fi cului, oferă asistenţă medicală, psihologică şi 
umanitară copiilor, victime ale trafi cului; oferă 
refugiu, monitoring social şi lucru cu familia, 
acordă asistenţă în instruirea profesională. 

În ultimii ani în Moldova a devenit cunoscut, 
prin programele sale de instruire şi asistenţă în 
dezvoltarea micului business pentru victimele 
trafi cului de persoane, Consorţiul Italian de So-
lidaritate (ISC), organizaţie neguvernamentală 
italiană, ce oferă, de asemenea, asistenţă 
socială şi psihologică victimelor, contribuie la 
integrarea socială a acestora. 
Cercetările au arătat că lista de ONG-uri 
care acordă asistenţă şi protecţie victimelor 
trafi cului poate fi  extinsă din contul antrenării 
în această activitate a unor organizaţii, ce 
oferă sprijin anumitor categorii socialmen-
te vulnerabile ale populaţiei şi care ar fi  de 
acord să-şi extindă cercul benefi ciarilor lor.
Sprijin internaţional 
Cu toate că numărul organizaţiilor naţionale 
ce oferă susţinere victimelor trafi cului de per-
soane creşte, rolul hotărâtor în această sferă 
deocamdată aparţine, totuşi, comunităţii 
internaţionale. În primul rând, acestea sunt 
organizaţiile interguvernamentale cu un po-
tenţial fi nanciar, informaţional şi organizatoric 
considerabil. 
OIM (Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie), Misiunea în Moldova, care nu nu-
mai că sprijină proiecte ale altor organizaţii 
de asistenţă şi protecţie a victimelor, dar şi 
acordă nemijlocit victimelor asistenţă me-
dicală, psihologică, juridică, fi nanţează pro-
grame de reabilitare a victimelor trafi cului, 
de instruire şi asistenţă privind angajarea ace-
stora în câmpul muncii; administrează un azil 
specializat pentru victimele trafi cului. 
Misiunea ОSCE în Moldova, care are drept 
obiectiv sporirea eforturilor de prevenire a tra-
fi cului de persoane intern şi extern, consolida-
rea protecţiei şi asistenţei acordate victime-
lor din Moldova. Misiunea acordă asistenţă 
autorităţilor de stat în elaborarea cadrului le-
gislativ şi instituţional pentru urmărirea în justiţie 
a trafi canţilor. Eforturile Misiunii se bazează to-
talmente de principiul respectării drepturilor 
fundamentale ale persoanelor trafi cate.
ILО – IPEC (Organizaţia Internaţională a Mun-
cii – Programul Internaţional pentru elimina-
rea muncii copilului) efectuează cercetări 
privind problema trafi cului de minori; sprijină 
eforturile guvernului şi ale societăţii civile de 
contracarare a fenomenului, de eliberare, re-
patriere şi reabilitarea a drepturilor victimelor, 
de consolidare a sistemului judiciar şi a poliţiei; 
IPEC fi nanţează, de asemenea, programe de 
reabilitare a minorilor-victime ale trafi cului 
prin instruire, asistenţă privind angajarea în 
câmpul muncii a victimelor potenţiale şi reale 
ale trafi cului de minori. 
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ILO – Migrant (Organizaţia Internaţională a 
Muncii – Programul Internaţional „Migrant”), 
care oferă asistenţă la elaborarea unei poli-
tici adecvate de migraţie, la adoptarea unor 
măsuri în vederea dirijării efi ciente a migraţiei 
braţelor de muncă şi prevenirii trafi cului de 
persoane; fi nanţează programe de comba-
tere a trafi cului, de reabilitare a victimelor 
acestuia, programe educative şi de plasare 
în câmpul muncii, de iniţiere şi dezvoltare a 
micului business pentru victimele potenţiale şi 
reale ale trafi cului.  
UNICEF Moldova, care fi nanţează programe 
educative pentru copii, programe de preve-
nire a şomajului şi trafi cului de copii, precum şi 
programe de reabilitare a victimelor trafi cului 
de persoane. În parteneriat cu OIM susţine 
azilul specializat pentru victimele-minori ale 
trafi cului de persoane. 
În Moldova creşte numărul de programe 
privind combaterea trafi cului de persoa-
ne, asistenţa şi protecţia victimelor trafi cului, 
fi nanţate cu sprijinul Guvernului SUA (USAID, 
Departamentul Muncii SUA etc.). O mână de 
ajutor în lupta cu acest fl agel social ne întinde 
Uniunea Europeană, UNDP (Programul ONU 
pentru Dezvoltare), Pactul de Stabilitate în 
Europa de Sud-Est, guvernele şi organizaţiile 
altor state.
Care pot fi  recomandările privind com-
ponenţa participanţilor la MNR în Moldova, 
pornind de la practica internaţională?
Practica altor ţări, în care MNR deja funcţio-
nează, demonstrează că iniţial numărul par-
ticipanţilor la MNR nu este neapărat să fi e 
mare din considerentul că vor fi  mai bine 
coordonate acţiunile şi stabilite cu exactitate 
obligaţiunile şi responsabilităţile participanţilor. 
De regulă, componenţa MNR nu include mai 
mult de 5-6 organizaţii, reprezentanţi ai sta-
tului şi ai societăţii civile. După ce structura va 
ajunge să activeze stabil, poate fi  extins trep-
tat numărul participanţilor la MNR. 
Primii care trebuie să devină garantul ce asi-
gură, din numele statului, respectarea drep-
turilor victimelor trafi cului în conformitate cu 

standardele internaţionale sunt colaboratorii 
poliţiei. Astfel, structura MNR, fi reşte, va inclu-
de neapărat organele de drept. 
În contextul combaterii trafi cului, o grijă şi sprijin 
deosebit li se va acorda acelor victime, care 
compar în calitate de martori în procesele pe-
nale ce ţin de trafi cul cu fi inţe umane. Apărarea 
victimelor în acest răstimp trebuie să devină 
preocuparea comună a organelor de drept şi 
a ONG-rilor specializate în domeniu. 
Un moment important în combaterea trafi -
cului de fi inţe umane este asistenţa în iden-
tifi carea presupuselor victime ale trafi cului, 
precum şi în fazele ulterioare. Ministerul Mun-
cii şi Protecţiei Sociale, cu subdiviziunile sale 
de asistenţă socială şi reţeaua agenţiilor de 
angajare în câmpul muncii, ar putea contri-
bui activ la realizarea obiectivelor MNR ca 
structură de stat. 
Unul din ONG-urile membre ale MNR ar fi  să 
exercite sarcinile Centrului de contact al MNR 
pentru identifi carea victimelor trafi cului şi referi-
rea lor în diverse organizaţii specializate, care, la 
început, nu e neapărat să fi e membre ale MNR. 
Important este ca procesul referirii să fi e tran-
sparent şi să se realizeze dintr-un centru unic. 
În plus, orice proces din interiorul MNR urmează 
a fi  supus unui monitoring şi evaluării în vederea 
corespunderii drepturilor omului şi respectării 
standardelor de lucru cu victimele. 
Organizarea asistenţei pentru victimele trafi -
cului de persoane este de neînchipuit în afa-
ra structurii ce administrează azilul, de care 
acestea benefi ciază în primele zile după în-
toarcere. Întrucât acest azil în Moldova este 
administrat de OIM, Misiunea în Moldova, 
structură interstatală, fi reşte, e necesar ca şi 
această organizaţie să facă parte din struc-
tura MNR. 
Numai o colaborare a organelor de stat cu 
societatea civilă chiar la faza înfi inţării MNR şi 
o evidenţă strictă a intereselor tuturor viitori-
lor participanţi va face posibilă crearea unei 
structuri stabile, care va activa cu succes în 
condiţiile Republicii Moldova. 

Centrul Internaţional “La Strada”

Decizia privind structura 
MNR din Moldova trebuie 
să fi e rezultatul unor 
tratative dintre potenţialii 
participanţi. Este important 
ca la crearea structurii MNR 
din Moldova să conlucreze 
în comun toate organizaţiile 
şi structurile care lucrează 
activ cu victimele trafi cului 
de persoane, au experienţă 
în această activitate şi 
sunt gata să-şi asume 
răspunderea pentru crearea 
structurii. Important e 
ca structura MNR să fi e 
dinamică şi fl exibilă, pentru 
a fi  în stare să prevadă noi 
manifestări, necunoscute 
încă, ale trafi cului şi să 
reacţioneze oportun. 
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I.3. Coordonarea acţiunilor în cadrul MNR: cum ar trebui 
să fi e ea în Moldova?
Cum să organizăm coordonarea problemelor 
generale de funcţionare a MNR?
Pentru coordonarea acţiunilor la nivel 
naţional, se instituie, de regulă, un organ spe-
cial de nivel naţional (comitet naţional, grup 
de lucru multidisciplinar, comisie naţională 
sau alt organ), componenţa căruia va in-
clude reprezentanţi ai structurilor de stat, 
organizaţiilor neguvernamentale şi ai celor 
internaţionale interguvernamentale, care 
se manifestă activ în domeniul contracarării 
trafi cului de persoane. Acest organ va trebui 
să rezolve chestiuni de coordonare din cele 
mai importante (strategice). Tot el va avea 
sarcina de a analiza şi estima periodic activi-
tatea participanţilor la MNR, de a generaliza 
informaţiile privind experienţa altor ţări şi ela-
borarea măsurilor de luptă contra trafi cului 
de persoane. 
În Moldova, rolul organului naţional de coor-
donare va trebui să şi-l asume, cum se vede, 
Comitetul Naţional de combatere a trafi cului 
cu fi inţe umane (CN), care a înregistrat deja 
mai multe succese în depăşirea acestui pe-
riculos fenomen social din ţara noastră, în 
elaborarea politicii naţionale din domeniu. 
Proiectul Legii privind prevenirea şi combate-
rea trafi cului de fi inţe umane defi neşte statu-
tul, aria competenţelor CN, modul de adop-
tare a deciziilor, precum şi ordinea de numire 
a membrilor comitetului.
În unele ţări, în afară de organul naţional 
de coordonare, se mai instituie comitete re-
gionale şi locale de coordonare, ce asigură 
conlucrarea cu organele puterii locale. În 
Republica Moldova funcţiile de coordonare 
regională şi locală pot fi  puse în sarcina co-
misiilor raionale şi municipale de combatere 
a trafi cului de persoane, înfi inţate conform 
deciziei Comitetului Naţional în 2003 în majori-
tatea raioanelor republicii. 

Cum se efectuează coordonarea activităţii 
curente a membrilor MNR? 
Pentru coordonarea activi tă ţii curente a 
membrilor MNR, adică pentru soluţionarea 
chestiunilor particulare, ce ţin de cazuri concre-
te de trafi c, pot fi  create echipe de lucru din 
numărul specialiştilor organizaţiilor-membre 
a MNR. Echipa de lucru va fi  mobilă, adică 
va dispune de propriul transport, şi va lucra 
24 din 24 de ore. Ca regulă, grupul de lucru 
va cuprinde colaboratori ai Centrului de con-
tact, care recepţionează la Linia Fierbinte 
apeluri de ajutor, un psiholog, colaboratori ai 
organelor de drept şi alţi specialişti, în funcţie 
de cazul concret. 
Activitatea echipei de lucru mobile se va 
desfăşura conform anumitor proceduri stan-
dard de operare prestabilite (comune pen-
tru toţi membrii echipei, reprezentanţi atât ai 
structurilor guvernamentale, cât şi neguver-
namentale). 
De exemplu, o sursă importantă de informa-
re despre presupusele victime ale trafi cului 
poate deveni serviciul de grăniceri. Potrivit 
datelor Centrului “La Strada”, foarte multe 
victime din numărul celor reîntoarse în patrie, 
nu au în ordine actele de identitate (a expirat 
termenul de şedere în ţara respectivă sau a 
pierdut paşaportul). La punctele de trecere 
a hotarului funcţionează serviciul de control 
al regimului de paşapoarte, în cadrul căruia 
grănicerii contactează cu eventuale victi-
me ale trafi cului. În prezent această opor-
tunitate de identifi care şi informare privind 
drepturile lor nu este valorifi cată la modul 
cuvenit. Membrii grupului mobil, echipaţi cu 
mijloace de transport, ar putea, în colabo-
rare cu serviciul de grăniceri, să depisteze 
presupusele victime, pentru identifi carea, 
asistenţa şi protecţia lor ulterioară. 

Centrul Internaţional “La Strada”

Un sistem de coordonare 
cu mai multe niveluri 
– naţional, regional şi 
local – va asigura îndepli-
nirea cu succes a funcţiilor 
participanţilor din cadrul 
MNR. 
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II.1. Actele normative ale Republicii Moldova în dome-
niul contracarării trafi cului de persoane. Formalizarea 
colaborării în cadrul MNR

În ultimii ani în Moldova a fost adoptat un şir de acte normative în domeniul combaterii trafi cului de 
persoane. În primul rând, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1219 din 09.11.2001 
“Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru combaterea trafi -
cului de fi inţe umane şi a Planului naţional de acţiuni pentru combaterea trafi cului de fi inţe umane” 
(Monitorul ofi cial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138/1274). 
În anul 2003 au intrat în vigoare Codul penal şi Codul de procedură penală, redacţie nouă, adop-
tate de Parlament. În Codul penal au fost introduse norme, ce defi nesc asemenea crime ca trafi cul 
de persoane şi trafi cul de minori, a fost stabilit gradul de răspundere pentru aceste crime.
Protecţia victimelor trafi cului este efectuată în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 1458-
XIII din 21.01.1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi altor persoane, care 
acordă ajutor în procesul penal (Monitorul ofi cial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27/169).
În pofi da unui număr impunător de victime ale trafi cului de persoane, la noi în ţară până acum nu a 
fost adoptat un act normativ, care să fi xeze politica statului în această sferă, precum şi măsuri stata-
le de contracarare a acestui fenomen. Proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea trafi cului de 
fi inţe umane a fost deja elaborat de Ministerul Justiţiei. Proiectul dat s-a învrednicit de avizele tuturor 
organizaţiilor, ce se manifestă activ în domeniul contracarării trafi cului de persoane. 
Drept etalon în elaborarea legislaţiei naţionale în domeniul trafi cului de persoane serveşte Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea trafi cului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, 
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, cunoscut 
ca Protocolul de la Palermo. Convenţia a fost semnată de reprezentantul Republicii Moldova în 
decembrie 2000, iar la 17 februarie 2005 Parlamentul Moldovei a ratifi cat Convenţia în cauză şi Pro-
tocolul adiţional acesteia. 

Ce document trebuie întocmit pentru 
confi rmarea juridică a faptului înfi inţării 
MNR? 
Pentru înfi inţarea MNR este necesară adop-
tarea unui document, ce ar formaliza (ar 
întări juridic) colaborarea dintre structurile 
de stat şi cele neguvernamentale, preo-
cupate de victimele trafi cului de persoa-
ne. Experienţa diferitelor ţări, în care a fost 
stabilită această colaborare, arată că în 
calitate de asemenea document poate 
servi:
- o dispoziţie internă a ministerului corespun-

zător (în majoritatea cazurilor Ministerul Afa-
cerilor Interne sau Ministerul Justiţiei) sau 

- un memorandum bilateral sau multilate-
ral de înţelegere reciprocă (acordul par ti-
cipanţilor).

Memorandumul de înţelegere reciprocă e un 
procedeu mai răspândit şi mai preferabil de 

formalizare a colaborării, pentru că acest do-
cument este, de regulă, produsul unor tratati-
ve între organizaţiile corespunzătoare. 
În oricare caz, documentul privind crearea 
MNR trebuie să defi nească:
- componenţa participanţilor la MNR;
- competenţa şi responsabilitatea fi ecărui 

participant;
- principiile de colaborare dintre participanţi;
- principiile de lucru cu victimele trafi cului de 

persoane;
- procedurile standard (consecutivitatea acţiu-

nilor);
- modul de coordonare a acţiunilor partici-

panţilor la MNR.
Fără îndoială, practica ţărilor străine de crea-
re a MNR trebuie adaptată la condiţiile Re-
publicii Moldova. Vorbind de adaptare, se 
cuvine să precizăm că o asemenea formă 

Cei mai mulţi dintre 
conducătorii structurilor 
guvernamentale ale Repu-
blicii Moldova , consultaţi în 
cadrul unui chestionar, efec-
tuat de Centrul “La Strada” 
în 2003, au specifi cat că 
ei nu au împuterniciri să 
încheie un memorandum de 
înţelegere privind crearea 
MNR.
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de acord ca memorandumul de înţelegere 
reciprocă nu este atestată de legislaţia ţării 
noastre. Deşi, în practică, unele ONG încheie 
asemenea acorduri cu structurile de stat, 
orientându-se, totuşi, mai mult la experienţa 
ONG-urilor de peste hotare şi bunul simţ, de-
cât la dreptul naţional.
Având în vedere tradiţiile ordinii de drept 
de la noi, precum şi faptul că actualmente 
proiectul Legii privind prevenirea şi combate-
rea trafi cului de fi inţe umane a fost elaborat, 
ar fi  de preferat ca această lege să stipuleze 
modul de creare a MNR în Republica Moldo-
va şi forma documentului de înfi inţare a lui. 
Acest lucru a fost recomandat şi de experţii 
străini pentru institutele democratice şi drep-
turile omului ai ofi ciului OSCE (ODIHR) din 
Varşovia şi ai Misiunii OSCE din Moldova, care 
în aprilie 2004 au efectuat expertiza proiec-
tului de lege la solicitarea Guvernului Republi-
cii Moldova1 .

Centrul Internaţional “La Strada”

1 Recomandări preliminare asupra proiectului de Lege a Republi-
cii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea trafi cului de 
fi inţe umane. Unitatea de Asistenţa Legislativa a Biroului pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului a OSCE. Varşovia, 2004, 
pag. 17. 
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II.2. Proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea 
trafi cului de fi inţe umane 

Lilia Ioniţă, şefa secţiei 
ordine de drept şi justiţie a 
Departamentului legislaţie, 
Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova, 
specialistul ministerului, 
responsabil pentru elabora-
rea proiectului Legii privind 
prevenirea şi combaterea 
trafi cului de fi inţe umane, 
relevă despre actele norma-
tive ale Republicii Moldo-
va, care reglementează 
principiile organizaţionale 
şi de drept în domeniul 
contracarării trafi cului de 
fi inţe umane, tragerea la 
răspundere în cazul trafi cării 
şi determină statutul juridic 
al victimei trafi cului de fi inţe 
umane.           

Primul pas întreprins de autorităţile naţionale 
în vederea contracarării trafi cului de fi inţe 
umane, l-a constituit includerea în Codul 
penal, aprobat în anul 1961, a articolului 
113/2 „Trafi cul ilicit de fi inţe umane”. Acest 
articolul a fost elaborat şi introdus ca modi-
fi care a Codului penal existent în 2001 la re-
comandarea experţilor Consiliului Europei şi 
ai OSCE. Aceştia au contribuit substanţial la 
promovarea unei norme care să corespundă 
exigenţelor Protocolului privind prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea trafi cului de persoa-
ne, în special a femeilor şi copiilor, adiţional 
la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimi-
nalităţii transnaţionale organizate, care a fost 
semnată de Republica Moldova în decem-
brie 2001 şi ratifi cată în februarie 2005. 
Ulterior, această componenţă de infracţiune 
şi-a găsit refl ectare şi în articolul 165 (dar nu 
numai) al noului Cod penal, adoptat în apri-
lie 2002 şi pus în aplicare începând cu 12 
iunie 2003. De relevat faptul că în condiţiile 
noului Cod penal, infracţiunea trafi cului de 
fi inţe umane a fost redată în conformitate 
cu standardele internaţionale din materia 
respectivă. 
O altă acţiune semnifi cativă a autorităţilor 
naţionale a constituit-o aprobarea la 9 noiem-
brie 2001 a Hotărârii Guvernului nr. 1219 „Cu 
privire la aprobarea componenţei nominale 
a Comitetului Naţional pentru combaterea 
trafi cului de fi inţe umane şi a Planului naţional 
de acţiuni pentru combaterea trafi cului de 
fi inţe umane”. Acest plan are un caracter 
complex şi multidimensional şi refl ectă în 
special activităţile de cercetare şi evaluare, 
conştientizare şi prevenire a trafi cului de fi inţe 
umane, asistenţă şi reintegrare socială a vic-
timelor.
Trebuie specifi cat faptul că în cadrul Comi-
tetului au fost create trei grupuri de lucru, în 
componenţa cărora intră reprezentanţii dife-
ritelor structuri, atât statale, cât şi nestatale. 
Comitetul Naţional urmează să implementeze 
Planul naţional, Ministerul Justiţiei, spre exem-
plu, având sarcina implementării şi realizării 
studiului legislaţiei naţionale în domeniul com-
baterii trafi cului de fi inţe umane. 
În pofi da inexistenţei unei legi separate, care 
să reglementeze acţiunile pentru combate-
rea trafi cului, asistenţa şi protecţia victime-
lor, un cadru legislativ pertinent deja există. 
Legislaţia naţională reglementează unele 
aspecte ale asigurării asistenţei şi susţinerii 

adecvate a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane, care doresc să coopereze în calita-
te de martor. Aceste aspect sunt: orientarea 
persecuţiilor spre trafi canţi, şi nu spre victime, 
abilitarea organelor judiciare relevante de a 
obliga ofensatorii să plătească compensaţii 
victimelor etc. Asemenea reglementări se 
regăsesc în Legea nr.1458-XIII din 28 ianua-
rie 1998 privind protecţia de stat a părţii 
vătămate, a martorilor şi a altor persoane 
care acordă ajutor în procesul penal , Codul 
penal, Codul de procedură penală, Legea 
nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea 
operativă de investigaţii etc.
Totodată, dimensiunile problemei trafi cului 
cu fi inţe umane în Republica Moldova, pre-
cum şi tradiţiile juridice confi rmă necesitatea 
adoptării unei legi separate, care ar asigura 
soluţionarea în complex a problemei. În acest 
sens, în conformitate cu punctul 14 din Planul 
de activitate al Guvernului pe trimestrul I al 
anului 2004, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.1577 din 26 decembrie 2003, Ministerul 
Justiţiei a elaborat proiectul de Lege privind 
prevenirea şi combaterea trafi cului de fi inţe 
umane. Elaborarea prezentului proiect de 
lege reprezintă, de asemenea, o realizare a 
iniţiativelor Republicii Moldova în calitate de 
Preşedinte al Comitetului de Miniştri al Con-
siliului Europei în perioada decembrie 2003 
– mai 2004.
Relevant este şi faptul că din momentul lansării 
iniţiativei referitoare la necesitatea elaborării 
unui proiect de Lege privind prevenirea şi 
combaterea trafi cului de fi inţe umane, Mini-
sterul Justiţiei a elaborat deja două variante. 
Prima variantă a proiectului a fost transmisă 
Comitetului Naţional pentru combaterea 
trafi cului de fi inţe umane la 23 octombrie 
2003, dar nu a fost susţinută de majoritatea 
autorităţilor interesate, deoarece varianta 
respectivă nu acoperea întreaga gamă de 
necesităţi/servici din sfera prevenirii şi comba-
terii trafi cului de persoane. 
Ţinând cont de obiecţiile şi sugestiile înain-
tate, s-a iniţiat elaborarea unei noi variante 
a proiectului de lege, care a fost expediată 
Guvernului la 16 martie 2004 prin scrisoarea 
nr. 03/1996. Adiţionаl, s-a remarcat faptul 
că, deoarece proiectul de rigoare suscită o 
atenţie sporită atât din partea organizaţiilor 
neguvernamentale şi altor reprezentanţi 
ai societăţii civile din ţară, cât şi din partea 
structurilor internaţionale (OSCE, Consiliul Eu-

Articolul 165. Trafi cul 
de fi inţe umane

  (1) Recrutarea, transporta-
rea, transferul, adăpostirea 
sau primirea unei persoa-
ne în scop de exploatare 
sexuală comercială sau 
necomercială, prin muncă 
sau servicii forţate, în scla-
vie sau în condiţii similare 
sclaviei, de folosire în con-
fl icte armate sau în activităţi 
criminale, de prelevare a 
organelor sau ţesuturilor 
pentru transplantare, 
săvârşită prin:

  a) ameninţare cu aplicarea 
sau aplicarea violenţei fi zice 
sau psihice nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea 
persoanei, inclusiv prin 
răpire, prin confi scare a do-
cumentelor şi prin servitute, 
în scopul întoarcerii unei da-
torii a cărei mărime nu este 
stabilită în mod rezonabil;

  b) înşelăciune;

  c) abuz de poziţie de 
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ropei, Uniunea Europeană etc.), s-a conside-
rat necesar de a supune proiectul expertizei 
de către instituţiile enunţate. 
Cancelaria de Stat a susţinut iniţiativa Mi-
nisterului Justiţiei şi a expediat versiunea 
revizuită a proiectului spre reavizare tuturor 
instituţiilor interesate, inclusiv, reprezentanţelor 
organizaţiilor internaţionale din Republica 
Moldova, precum şi organizaţiilor neguverna-
mentale relevante. În perioada de referinţă, 
în adresa Ministerului Justiţiei au parvenit 
avizele Ministerului Afacerilor Externe, Pro-
curaturii Generale, Ministerului Afacerilor In-
terne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Mi-
nisterului Educaţiei, Ministerului Culturii, De-
partamentului Migraţiune, Departamentului 
Tehnologii Informaţionale, Departamentului 
Dezvoltarea Turismului, Departamentului Tru-
pelor de Grăniceri, Departamentului Vamal, 
Misiunii OSCE din Moldova, UNCEF Moldova, 
ABA CEELI, Centrul Internaţional „La Strada” 
etc. Sintetizând obiecţiile şi sugestiile prezen-
tate, am constatat că majoritatea instituţiilor 
susţin necesitatea proiectului, însă consideră 
necesară revizuirea acestuia, pornind de 
la un spectru de sugestii foarte divers, iar în 
unele cazuri chiar contradictorii. Mai mult ca 
atât, potrivit unor avize, s-a propus revizui-
rea integrală a proiectului atât în plan de 
structură, cât şi în plan de concept.
Trebuie să menţionăm că proiectul legii viza-
te reprezintă o inovaţie legislativă nu numai 
pentru Republica Moldova, dar şi pentru 
majoritatea statelor est-europene. Este im-
portant a remarca că asemenea legi există 
doar în câteva ţări europene (cu titlu de 
exemplu pot fi  invocate România, Albania şi 
Bulgaria). Prin urmare, procesul de elabora-
re a proiectului legii de referinţă se prezintă 
a fi  foarte difi cil, în absenţa unei experienţe 
internaţionale relevante în materie. Totodată, 
ar fi  să ţinem cont de faptul că actualmente, 
în cadrul Consiliului Europei, se defi nitivează 
proiectul Convenţiei europene pentru com-
baterea trafi cului de fi inţe umane, care abor-
dează problema vizată în complex şi poate 
fi  utilizată pentru crearea cadrului regulatoriu 
naţional al Republicii Moldova. În acest con-
text, ţinând cont de propunerile parvenite, 
de recomandările preliminare elaborate de 
Unitatea de Asistenţă Legislativă a Biroului 
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 
Omului a OSCE şi de prevederile proiectului 
revizuit al Convenţiei Consiliului Europei cu 
privire la lupta contra trafi cului de fi inţe uma-
ne (Strasbourg, 29 octombrie 2003), grupul 

de experţi, constituit la iniţiativa Ministerului 
Justiţiei cu susţinerea Misiunii OSCE din Mol-
dova, a completat şi modifi cat proiectul Legii 
privind prevenirea şi combaterea trafi cului de 
fi inţe umane. 
În cele ce urmează voi releva aspectele princi-
pale ale proiectului de lege, actualmente afl at 
în faza de defi nitivare la nivel naţional, după 
obţinerea expertizei Consiliului Europei. Principa-
lele reglementări ale proiectului se referă la sta-
bilirea noţiunilor generale, aplicabile în această 
materie, statuarea legislativă a prezenţei Co-
mitetului Naţional şi a competenţelor generale 
ale acestuia, precum şi a normelor referitoare 
la Planul naţional de acţiuni în domeniul pre-
venirii şi combaterii trafi cului de fi inţe umane. 
Remarcăm faptul că actualmente Comitetul 
Naţional pentru combaterea trafi cului de fi inţe 
umane funcţionează într-un vid legislativ, statu-
tul acestuia nefi ind defi nit în nici un act norma-
tiv. 
Proiectul conţine, de asemenea, prevederi 
generale referitor la instituirea comisiilor raio-
nale/municipale de combatere a trafi cului 
de fi inţe umane. Totodată, în cadrul aceluiaşi 
capitol, se propune specifi carea concretă a 
competenţelor autorităţilor publice şi orga-
nelor de drept în materia prevenirii şi comba-
terii trafi cului. În această ordine de idei, este 
important să precizăm faptul că articolele 
respective vor constitui o premisă principală 
pentru iniţierea şi statuarea prezenţei unui 
Mecanism Naţional de Referire. Acest meca-
nism va permite stabilirea cooperării dintre 
autorităţile naţionale atât publice, cât şi ne-
guvernamentale, precum şi reprezentanţele 
instituţiilor internaţionale. De asemenea, 
acest mecanism va impulsiona crearea şi 
menţinerea căilor de referire a victimelor tra-
fi cului de fi inţe umane.
Proiectul legii ţine să reglementeze şi aspectele 
aferente reabilitării sociale şi protecţiei socia-
le a victimelor trafi cului, inclusiv, este propusă 
norma de bază privind crearea centrelor de 
asistenţă şi protecţie a victimelor, care în pre-
zent nu se conţine în legislaţia naţională. 
În acelaşi timp, proiectul determină obli-
gaţiile misiunilor diplomatice şi ofi ciilor con-
sulare ale Republicii Moldova în partea ce 
se referă la activităţile desfăşurate de ace-
stea în materia prevenirii şi combaterii tra-
fi cului de fi inţe umane. Proiectul stabileşte, 
de asemenea, criteriile de atribuire a ac-
ţiunii concrete la trafi c de fi inţe umane, 
clasifi carea formelor trafi cului în funcţie de 
categoria de exploatare, răspunderea per-
soanei juridice pentru trafi cul de persoane, 

vulnerabilitate sau abuz de 
putere, dare sau primire a 
unor plăţi sau benefi cii pen-
tru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine 
controlul asupra unei alte 
persoane,  se pedepseşte 
cu închisoare de la 7 la 15 
ani.

Codul Penal al Republicii 
Moldova nr. 985 –XV din 
18.04.2002 (Monitorul Ofi cial 
аl Republicii Мoldova nr. 128-
129/1014 din 13.09.2002).
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precum şi unele particularităţi şi detalieri în 
ceea ce priveşte survenirea răspunderii pe-
nale pentru această infracţiune. Capitolul 
VI al proiectului are drept scop stabilirea 
normelor generale cu privire la cooperarea 
internaţională. 
Suplimentar la cele expuse vom menţiona 
faptul că Ministerul Justiţiei a intervenit pe 
lângă Comitetul Naţional cu sugestia de a 
publica proiectul Legii privind prevenirea 
şi combaterea trafi cului de fi inţe umane în 
mass-media, spre a-l supune unor dezbateri 
publice, ţinând cont de importanţa lui pentru 
Republica Moldova. Prin urmare, după defi ni-
tivarea fi nală, proiectul va fi  publicat în mass-
media de specialitate.
În fi nal, ţinem să ne exprimăm speranţa că 
acest proiect de lege (desigur, cu condiţia 
adoptării lui de către Parlament) va constitui 
un pas important al ţării noastre în crearea tu-
turor premiselor legale, precum şi instituţionale 
necesare pentru iniţierea unui proces real şi 
efi cient de prevenire şi combatere a a tra-
fi cului de fi inţe umane şi va reprezenta o 
condiţie importantă pentru concentrarea 
eforturilor tuturor structurilor naţionale în lupta 
contra acestui fl agel.1

1 La 19 februarie 2005 Proiectul Legii privid prevenirea şi comba-
terea trafi cului de fi inţe umane a fost aprobat de guvernul Repu-
blicii Moldova şi înaintat legislativului pentru aprobare.
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ŞI MNR 

III.1. Organizaţiile neguvernamentale, rolul lor în societa-
te şi în funcţionarea MNR. Semnifi caţia MNR pentru demo-
cratizarea societăţii

Organizaţiile neguvernamentale (în continuare – ONG) reacţionează operativ la problemele şi 
cerinţele în continuă schimbare ale societăţii, ajută structurile de stat la soluţionarea problemelor. Ele 
completează “nişele goale” în ceea ce priveşte îndeplinirea funcţiilor social-necesare. ONG pot, de 
asemenea, detecta golurile din legislaţie şi insista asupra perfecţionării atât a legislaţiei însăşi, cât şi a 
practicii de aplicare a acesteia. În plus, ONG realizează un control obştesc asupra autorităţilor publi-
ce, laolaltă cu mass-media. Toate acestea permit eliminarea, sau cel puţin atenuarea, contradicţiilor 
sociale, transformarea guvernării în mijloc de obţinere a compromisului social, într-un mecanism de 
administrare a societăţii. 
Drepturile cetăţenilor Republicii Moldova de a participa nemijlocit la administrarea treburilor publice  
sunt consfi nţite în articolul 39 al Constituţiei Republicii Moldova. Fapt care a condiţionat o amplă 
dezvoltare a proceselor democratice. 
Astăzi în republica noastră activează mii de organizaţii obşteşti. Numai în sfera combaterii trafi cului de 
fi inţe umane se manifestă activ circa 20 de asemenea organizaţii.

Care este rolul organizaţiilor neguverna-
mentale în acordarea asistenţei şi protecţia 
victimelor trafi cului de persoane? Care 
poate fi  aportul acestor organizaţii la crea-
rea şi funcţionarea MNR?
Toate încep de la identifi carea victimei…
Una din sarcinile primordiale ale MNR este 
simplifi carea accesului victimelor trafi cului la 
serviciile de protecţie şi asistenţă polivalentă. 
Această sarcină poate fi  realizată lărgind po-
sibilităţile de identifi care (descoperire în ba za 
unor criterii anumite) a victimelor trafi cului, 
desfăşurând o muncă activă de căutare a 
presupuselor victime.
Identifi carea victimelor o pot face atât or-
ganele de stat, cât şi ONG-urile specializate. 
Oricât de paradoxal ar părea, în pofi da fap-
tului că de cele mai dese ori cu victimele tra-
fi cului au de-a face colaboratorii structurilor 
de stat, ca poliţia, serviciul de grăniceri, servi-
ciul plasării în câmpul muncii, cel al asistenţei 
sociale, problema trebuie soluţionată an-
trenând în activitatea respectivă organizaţia 
neguvernamentală specializată. Vorba e 
că victimele trafi cului adesea se tem să 
povestească persoanelor ofi ciale despre 
ceea ce au avut de pătimit. Şi acest lucru are 
diverse motive: de frica răzbunării din partea 
trafi cantului, din neîncredere faţă de struc-
turile ofi ciale. În afară de aceasta, structurile 
de stat, şi în primul rând organele de ocrotire 

a ordinii de drept, deseori duc lipsă de co-
laboratori pregătiţi pentru lucrul cu victimele 
trafi cului, în special personal de gen femi-
nin. Pe când unele ONG-uri active în dome-
niu au acumulat deja o anumită experienţă 
profesională în direcţia identifi cării victimelor 
acestui fenomen. 
Un alt argument important este faptul că însăşi 
noţiunea «identifi carea victimelor trafi cului de 
persoane», atât de des utilizată în literatura 
despre trafi c, lipseşte în legislaţia Moldovei. 
Codul de procedură penală al Republicii Mol-
dova prevede doar procedura de înregistrare 
a plângerilor victimelor de către organele or-
dinii de drept (partea (2), art. 58, CPP RM). În 
consecinţă, organele de drept recunosc ca 
victime ale trafi cului numai persoanele care 
au făcut depoziţiile corespunzătoare. O ase-
menea abordare limitează accesul victimelor 
la asistenţa necesară. 
Conceptul MNR propune a schimba modul 
de abordare a identifi cării victimelor trafi -
cului, oferind posibilitate presupusei victime să 
obţină mai întâi acces la asistenţa necesară 
şi la informaţia privind drepturile sale, şi abia 
după aceea să ia o decizie cumpătată pri-
vind depunerea mărturiilor despre crimele 
comise împotriva ei. 
Din toate acestea rezultă că procedura 
identifi cării victimelor trafi cului de persoane 

Gradul de democratizare 
a unei societăţi este în 
mare măsură determinat 
de existenţa unui număr 
cât mai mare de organizaţii 
obşteşti, sau cum li se mai 
spune acum, organizaţii 
neguvernamentale. Un stat 
contemporan, civilizat, este, 
în primul rând, un stat de 
drept, adică subordonat 
principiilor de drept, cu 
institute ale democraţiei 
directe şi reprezentative 
dezvoltate, ce permit 
cetăţenilor lui să participe 
activ la administrarea trebu-
rilor obşteşti. Dacă institutul 
democraţiei reprezentative 
permite cetăţenilor să 
participe activ la guvernarea 
statului prin reprezentanţii 
săi în organele elective 
ale administraţiei publice, 
apoi, întruniţi în ONG, ei, 
cetăţenii, capătă posibilitate 
de a-şi realiza dreptul lor 
constituţional de participare 
nemijlocită la guverna-
re. Participarea largă a 
cetăţenilor la guvernarea 
statului şi este, în defi nitiv, 
democraţie, adică puterea 
poporului. 
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este un proces destul de complicat, care 
necesită timp. Se cuvine a stabili o colabo-
rare strânsă între ONG şi structurile de stat 
pentru a lucra în rândurile presupuselor victi-
me cu scopul identifi cării acestora. Dacă de 
identifi carea victimelor se va ocupa un ONG 
specializat, acest lucru va asigura accesul 
oricărei victime la asistenţa necesară, chiar 
dacă în raport cu presupusa victimă nu a fost 
înregistrată vreo infracţiune. 
Experienţa altor state, ca Serbia şi Cehia 
demonstrează că pentru a extinde accesul 
victimelor la serviciile de asistenţă şi protecţie, 
se recomandă a crea în cadrul MNR un Cen-
tru de Contact. Către acest centru urmează a 
fi  îndreptate toate victimele presupuse în sco-
pul identifi cării şi, ulterior, referirii lor către alte 
organizaţii, pentru a li se acorda asistenţă şi 
protecţie. Funcţiile acestui centru urmează să 
şi le asume una din organizaţiile neguverna-
mentale specializate, care corespunde unor 
rigori anumite.
Cum trebuie să fi e organizată activitatea 
Centrului de Contact al MNR?
Centrul de Contact trebuie să fi e înzestrat cu 
o Linie Fierbinte pentru a răspunde la apelu-
rile telefonice ale victimelor trafi cului, rudelor 
apropiate, precum şi ale organizaţiilor care, 
prin caracterul activităţii lor, vin în contact cu 
victimele trafi cului:
a) organizaţii neguvernamentale străine;
b) organizaţii internaţionale interguverna-

mentale;
c) organizaţii de stat şi neguvernamentale 

din Republica Moldova (poliţia, serviciile 
de grăniceri, a angajării în câmpul mun-
cii, de protecţie socială, diverse ONG-uri). 
Numărul de la Linia Fierbinte trebuie să fi e 
intens reclamat în mass-media şi prin foi 
volante speciale, accesibile victimelor tra-
fi cului. 

Sediul Centrului de Contact trebuie să fi e asi-
gurat cu pază, el trebuie să dispună de un 
spaţiu pentru prima convorbire cu victima 
presupusă. Specialiştii trebuie să fi e instruiţi şi 
să posede experienţă practică de identifi -
care a victimelor trafi cului. Centrul de con-
tact urmează a fi  înzestrat cu transport şi să 
dispună de o echipă mobilă de specialişti, 
care vor lucra 24 din 24 de ore. Centrul de 
contact trebuie să dispună, de asemenea, de 
o bază de date despre organizaţiile ce oferă 
asistenţă victimelor trafi cului pentru referirea 
acestora. În sarcina unui asemenea centru 
mai poate fi  pusă colectarea datelor anoni-
me despre cazurile de trafi c, analiza şi sinte-
tizarea informaţiei. Colaboratorii Centrului de 

contact acordă victimei consultaţii primare, 
precizează de ce are ea nevoie, întocmesc 
un plan individual de asistenţă şi operează 
mai departe referirea către organizaţiile spe-
cializate. 
De ce este necesară referirea?
Realitatea este că spectrul serviciilor de care 
au nevoie victimele trafi cului este atât de 
variat, încât nici una din organizaţii nu este 
astăzi în stare să le satisfacă completamen-
te. Anume din această cauză victima va fi  
referită consecutiv. Centrul de contact va di-
spune de o baza de date privind organizaţiile 
ce acordă asistenţă victimelor trafi cului. 
Totodată, este necesar a elabora standarde 
unice de prestare a serviciilor către victime. 
Este important ca procesul de referire să fi e 
transparent, iar monitorizarea destinului victi-
mei rămâne să fi e efectuată de Centrul de 
contact. Numai în asemenea caz vom putea 
asigura un control real al calităţii serviciilor 
prestate şi al respectării standardelor.
Ce mai pot face ONG-urile în cadrul MNR?
ONG-urile pot şi trebuie să asigure prestarea 
calitativă a tuturor serviciilor de care are ne-
voie victima şi la care ea are dreptul în con-
formitate cu standardele internaţionale. Victi-
mele au nevoie în primul rând de o asistenţă 
medicală şi psihologică specializată. Şi dacă 
asistenţa medicală o acordă instituţii de stat 
specializate, ce dispun de licenţă pentru pre-
starea acestor servicii, asistenţa psihologică 
rămâne a fi  mai degrabă sarcina personalului 
unui ONG specializat, personal care posedă 
cunoştinţe de profi l în domeniul asistenţei 
psihologice. 
Victimele pot avea nevoie de un ajutor material 
imediat, pentru a-şi procura haine şi obiecte de 
primă necesitate. Mijloacele sau obiectele ne-
cesare, produsele alimentare etc. vor fi  oferite 
de obicei de ONG şi organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale. 
Foarte des victimele vor avea nevoie de un 
adăpost pe un timp anumit. În acest scop în 
municipiul Chişinău a fost înfi inţat un azil spe-
cial pentru victimele trafi cului de fi inţe uma-
ne, administrat de Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţiune şi un ONG specializat. 
Victimele vor avea, de asemenea, nevoie 
de asistenţa unui jurist, întrucât ele adesea 
au probleme cu actele de legitimare, diver-
se probleme de ordin familial, spaţiu locativ 
ş.a.m.d. În acelaşi timp, victima trafi cului are 
dreptul să ceară urmărirea penală a per-
soanelor din vina cărora a suferit. Ea are, de 
asemenea, dreptul la compensarea pagubei 
fi zice, materiale şi morale. Pentru a-şi satisfa-

La 1 septembrie 2001 
Centrul Internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii „La 
Strada” din Republica 
Moldova a lansat propria 
Linie Fierbinte, ce permite 
deservirea simultană a 3 
apeluri, administrată fi ind 
de consultanţi cu experienţă 
în domeniul consilierii tele-
fonice, care au benefi ciat 
de o instruire specializată. 
Din 20 mai 2003 Linia 
Fierbinte  operează cu un 
număr naţional 
0 800 77777 (gratis 
pentru apeluri din Republica 
Moldova) şi un număr 
internaţional 
(373 22) 23 33 09 (pen-
tru apeluri de peste hotare). 
În perioada 1.01.2001 – 
31.12.2004 prin intermediul 
Liniei Fierbinţi a centrului 
Internaţional „La Strada” 
au fost recepţionate circa 
13.200 apeluri şi consiliate 
tot atâtea persoane. 
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ce aceste drepturi, ea va avea nevoie de 
un avocat. Asistenţa juridică, inclusiv a unui 
avocat pentru victimele trafi cului, la fel va in-
tra în sarcina unui ONG specializat. În prezent 
această funcţie socială revine organizaţiei 
neguvernamentale “Centrul de prevenire a 
trafi cului de femei”. 
După ce victimei i s-a acordat primul ajutor, 
va trebui să ne gândim cum să facem din 
ea o persoană competitivă pe piaţa muncii. 
Fireşte, va fi  nevoie să o ajutăm să capete o 
profesie solicitată pe piaţă.
Care va fi  infl uenţa MNR asupra dezvoltării 
societăţii civile?
ONG sunt chemate să joace un rol din cele 
mai importante în apărarea şi asistenţa 
victimelor trafi cului de fi inţe umane. Ca 
reprezentanţi ai societăţii civile, ONG-urile 
nu numai că de fapt completează asistenţa 
pe care statul o acordă victimelor trafi cului, 
dar şi asigură un control public al respectării 

obligaţiilor membrilor MNR, inclusiv a struc-
turilor de stat. Orice proces în interiorul MNR 
trebuie monitorizat şi evaluat din punctul de 
vedere al corespunderii drepturilor omului şi 
respectării standardelor de lucru cu victimele. 
ONG asigură de asemenea recunoaşterea 
institutului demnităţii umane în raport cu victi-
mele trafi cului de persoane. 
În acelaşi timp, crearea MNR constituie un aport 
important la constituirea şi dezvoltarea institute-
lor democratice ale unui stat bazat pe drept, 
care asigură protecţia drepturilor fundamen-
tale ale omului prin intermediul unui sistem de 
garanţii politico-juridice. Însăşi structura MNR şi 
modul de funcţionare antrenează în activitatea 
lui toate nivelurile societăţii: persoane separate, 
organizaţii neguvernamentale şi structuri de stat 
la nivel local şi naţional. Experienţa colaborării 
dintre societatea civilă şi structurile statale în 
cadrul MNR are o deosebită importanţă mai 
ales pentru statele afl ate în tranziţie.

Centrul Internaţional “La Strada”
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III. 2. Linia Fierbinte – instrument indispensabil al Centrului 
de Contact pentru identifi carea persoanelor trafi cate 

Ce înseamnă o Linie Fierbinte?
Liniile fi erbinţi au devenit demult un instrument 
efi cient de prestare a diverselor servicii pen-
tru populaţie, în temei informaţionale. Pentru 
organizaţiile care contactează cu victimele 
trafi cului de fi inţe umane Linia Fierbinte poate 
deveni liantul Centrului de Contact (din ca-
drul Mecanismului Naţional de Referire), care 
ar întruni şi concentra informaţia despre toa-
te serviciile specializate în domeniul acordării 
asistenţei şi protecţiei persoanelor trafi cate. 
Centrul de Contact este o verigă a MNR şi 
îndeplineşte mai multe funcţii. Una din funcţiile 
primordiale este identifi carea persoanelor tra-
fi cate. La acest Centru, prin intermediul Liniei 
Fierbinţi pot telefona/apela pentru ajutor per-
soanele trafi cate, rudele care suspectează 
că apropiaţii lor au fost trafi caţi sau posedă 
informaţii sigure în acest sens. Tot la Linia Fier-
binte a Centrului de Contact pot apela diferite 
categorii ale grupurilor profesionale (cum ar fi  
grăniceri, lucrători sociali, psihologi, angajaţii 

ofi ciilor forţei de muncă), care, în activitatea 
lor cotidiană, contactează cu persoanele tra-
fi cate şi le pot informa despre disponibilităţile 
Centrului de Contact, le pot referi în vede-
rea acordării asistenţei necesare în fi ecare 
caz concret. Specialiştii Centrului de Contact 
instrumentează identifi carea fi nală a cazului 
de trafi c de femei, în mod special atunci când 
profesioniştii din alte domenii presupun un posi-
bil caz de trafi c cu fi inţe umane. O altă funcţie, 
nu mai puţin importantă a Centrului de Con-
tact, este asigurarea cooperării prestatorilor 
de servicii în domeniul anti-trafi c în vederea 
redresării necesităţilor acestei din urmă cate-
gorii de persoane. 
Centrul Internaţional “La Strada” desfăşoară 
activi tatea de identifi care a ca zurilor de 
trafi c, acordând asistenţă socială persoane-
lor trafi cate printr-un me canism de referire. 
„La Strada” practică această activitate din 
toamna a  nului 2001, devenind la moment un 
Centru de Con tact neformal din Republica 
Moldova. 

Statistica apelurilor de natura SOS la Linia Ferbinte «La Strada» 
1.01.2002 – 31.12.2004

I. Asistenţă victimelor trafi cului (recuperare din locul exploatării şi/sau repatriere şi/sau reintegrare), inclusiv apeluri 
repetate pe acelaş caz în procesul de soluţionare – 946.
II. Informaţii şi asistenţă în căutarea şi/sau eliberarea persoanelor dispărute – potenţiale victime ale trafi cului de per-
soane, inclusiv apeluri repetate pe acelaş caz – 981.
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Odată identifi cată la Centrul de Contact, în 
scop de satisfacere a necesităţilor evalua-
te de colaboratorii Centrului, persoana este 
referită altei structuri pentru a primi un anumit 
tip de asistenţă (spre exemplu, dacă persoa-
na trafi cată are nevoie de cazare temporară, 
asistenţă medicală şi consiliere psihologică, ea 
va fi  referită la un azil specializat, unde poate 
benefi cia de atare servicii). Aceste structuri 
acordă nemijlocit asistenţa specializată, fără a 
începe din nou cu identifi carea cazului şi inter-
vievarea acesteia. Tot Centrul de Contact (prin 
intermediul Liniei Fierbinţi) monitorizează persoa-
na/cazul o perioadă mai îndelungată de timp, 
de la 6 luni până la un an, în scopul identifi cării 
necesităţilor suplimentare şi asigurării integrării 
cu succes în societate a persoanei respective. 
Care este rolul Liniei Fierbinţi în identifi carea 
persoanelor trafi cate? 
De fapt, acest instrument al Centrului de Con-
tact este una din sursele principale anume de 
identifi care a persoanelor trafi cate, precum 
şi a persoanelor potenţial trafi cate. Linia Fier-
binte mai asigură, 24 din 24 de ore, legătura 
continuă a victimei trafi cului de fi inţe umane 
cu lucrătorul social sau cu echipa de lucrători 
sociali. În sfârşit, Linia Fierbinte ar asigura o 
legătură permanentă între diferiţi prestatori de 
servicii din cadrul MNR şi Centrul unic de Con-

tact, care colectează şi actualizează informaţia 
despre fenomen în ansamblu şi despre fi ecare 
caz de trafi c aparte, evitându-se astfel dublarea 
inutilă a informaţiei diferitelor structuri autonome şi 
risipă de eforturi.
Dar efectul cel mai atrăgător este acela de 
a acumula informaţia şi a monitoriza cazurile 
de trafi c pe diferite segmente ale rutei trafi -
cului, oferind posibilitatea de a acorda victi-
melor ajutor şi redresa situaţia lor atât în ţara 
de destinaţie, cât şi în cea de tranzit sau de 
origine. De fapt, este cazul să recunoaştem 
că, oricum, Centrul de Contact nici nu poa-
te fi  conceput în afara unei Linii Fierbinţi, care 
asigură accesul necondiţionat, permanent şi 
continuu a victimelor trafi cului cu fi inţe uma-
ne la asistenţă. 
La moment în Republica Moldova numai 
Centrul Internaţional „La Strada” dispune 
de o Linie Fierbinte naţională, accesibilă 24 
din 24 de ore. Tot pentru victime este bine-
venit, dacă nu chiar indicat, să sune la Linia 
Fierbinte, deoarece anume aici li se asigură 
anonimatul şi confi denţialitatea informaţiei, 
iar orice decizie victima o ia de sine stătător 
(asistentul social doar o ghidează şi o ajută să 
ia cea mai potrivită decizie). 

Centrul Internaţional “La Strada” 

I. Sunete de la persoane cu vârsta >17-20 ani – 827
II.Sunete de la persoane cu vârsta 21-30 ani – 2.544
III. Sunete de la persoane cu vârsta >30 ani – 3.372
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VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE. 
NECESITĂŢI ŞI REALITĂŢI 

IV.1. Serviciile privind protecţia şi asistenţa victimelor 
trafi cului de persoane. Teorie şi practică

Gama serviciilor de care au nevoie victimele trafi cului de persoane este foarte diversă. Ele decurg 
din suferinţele fi zice şi morale suportate şi situaţia critică a victimei. Organizaţiile obşteşti şi inter-
guvernamentale, ce acordă asistenţă victimelor trafi cului, luptă pentru ca drepturile victimelor la 
pachetul de servicii standard, precum şi principiile de acordare a serviciilor să fi e ofi cial recunoscute 
nu numai în acordurile internaţionale, cu caracter de recomandare, dar şi în legislaţia tuturor ţărilor 
de origine, tranzit şi destinaţie a trafi cului. În Moldova deocamdată nu există un pachet, ofi cial apro-
bat, de servicii standard şi proceduri standard de lucru cu victimele trafi cului.

De ce servicii au nevoie victimele trafi cului? 
Pachetul maximal de servicii, acordat în Mol-
dova victimelor trafi cului, include următoarele 
tipuri de servicii: 
1) organizarea în securitate a repatrierii;
2) întâlnirea la aeroport;
3) oferirea unui adăpost;
4) servicii medicale;
5) asistenţă socială;
6) asistenţă psihologică (imediată şi de lungă 

durată);
7) asistenţă juridică;
8) restabilirea actelor de identitate şi a altor 

documente;
9) asistenţă în stabilirea contactului cu familia 

(la rugămintea benefi ciarului);
10) orientare profesională, instruire profe sio-

nală sau asistenţă în obţinerea studiilor;
11) instruire şi sprijin în sfera micului business; 
12) asistenţă la angajarea în câmpul muncii. 
În situaţii extremale unor victime ale trafi cului 
li se acordă sprijin în soluţionarea problemei 
spaţiului locativ. 
Asistenţa poate fi  acordată şi minorilor-victi-
me ale trafi cului de persoane. Dacă victima 
trafi cului este ea însăşi un minor, are dreptul 
la asistenţă şi protecţie specială conform 
convenţiilor internaţionale şi obligaţiilor Mol-
dovei în acest context. Toate acţiunile între-
prinse în raport cu victimele-copii trebuie să 
se bazeze pe principiile respectării şi apărării 
drepturilor omului, stabilite de Convenţia ONU 
cu privire la drepturile copilului (1989).
Victimele trafi cului, ce au dat acordul să 
compară cu învinuiri contra trafi canţilor de 

persoane, sunt asigurate cu:
• acces la justiţie;
• apărarea şi protecţia victimei de ameninţări 
şi persecuţii din partea trafi canţilor de per-
soane;

• asistenţa avocatului.
În sarcina ONG-urilor specializate, ce acordă 
asistenţă victimelor trafi cului, intră elaborarea 
unor astfel de pachete de asistenţă, ce ar 
corespunde, pe de o parte, standardelor, iar 
pe de altă parte, ar fi  adaptate la cerinţele 
individuale ale fi ecărei victime.
Oferirea de adăpost   
Oferirea unui adăpost sigur este elementul cel 
mai important al întregului sistem de asistenţă 
şi protecţie a victimei. De dreptul de a primi un 
adăpost trebuie să se bucure toate victimele 
trafi cului fără careva condiţii (de exemplu, 
acordul la colaborare cu poliţia). 
De regulă, pentru victime se înfi inţează aziluri 
confi denţiale, adresele cărora sunt declarate 
secrete. Potrivit standardelor internaţionale 
de lucru cu victimele trafi cului, asemenea azi-
luri urmează a fi  înfi inţate separat pentru dife-
rite categorii de victime, întrucât victime ale 
trafi cului pot deveni nu numai femeile, dar şi 
copiii şi chiar bărbaţii. 
Cerinţa cea mai importantă pentru azil este 
gradul de securitate. În acelaşi timp, be-
nefi ciarilor urmează să li se ofere hrană şi 
îmbrăcăminte. Azilul trebuie să corespundă 
posibilităţii de a petrece timpul cultural 
(bibliotecă, ateliere de creaţie, sală sportivă 
etc.). Pe perioada şederii la azil victimelor li 

“Servicii medicale şi alte 
servicii: Statele vor asigura 
persoanele trafi cate cu ser-
vicii medicale şi alte servicii 
sociale adecvate în perioada 
şederii temporare.

Repatrierea şi reintegra-
rea: Statele vor asigura ca 
persoanele trafi cate să se 
întoarcă acasă în siguranţă, 
dacă ele doresc aceasta, şi 
atunci când ele sunt în stare 
să o facă”.

Standardele Drepturilor 
Omului privind tratamentul 
persoanelor trafi cate 
Alianţa Globală Împotriva 
Trafi cului de Femei – Thailanda
Fundaţia Împotriva Trafi cului 
de Femei (STV) – Olanda
Grupul Juridic Internaţional 
privind Drepturile Omului – SUA 
Ianuarie 1999
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se va propune de asemenea un complex de 
servicii specializate. 
Persoanele ce locuiesc la azil trebuie să se 
conformeze anumitor reguli de şedere, nere-
spectarea cărora se va solda cu excluderea 
din azil. În acelaşi timp, nu se admite a îngrădi 
dreptul victimei la libera circulaţie, excep-
tând timpul de noapte. 
Se cuvine să precizăm că acordarea unui loc 
în azil este tipul de asistenţă cel mai scump şi 
complicat. În Moldova nu există deocamdată 
organizaţii, care ar fi  în stare să ofere victime-
lor spaţiu locativ pe un termen mai mare de 
3 luni.
Particularităţile acordării asistenţei fi nanciare 
victimelor trafi cului de fi inţe umane
Asistenţa fi nanciară poate fi  acordată în sco-
purile cele mai diverse: alimente, locuinţă, 
procurarea îmbrăcămintei şi obiectelor de 
primă necesitate, pentru asistenţă medicală 
ş. a. Asistenţa fi nanciară poate fi  oferită prin 
două metode diferite:
 - nemijlocit victimei trafi cului;
- prin intermediul organizaţiilor şi structuri-

lor specializate, care acordă asistenţă şi 
protecţie victimelor. În acest caz victima nu 
primeşte bani, ci servicii concrete. 

Varianta optimă este combinarea acestor 
două metode, întrucât victima trafi cului nu 
întotdeauna îşi poate controla bine acţiunile 
sale.
Oare întotdeauna victima trafi cului de per-
soane benefi ciază de asistenţa necesară?
În practică, victima trafi cului este depar-
te de a benefi cia întotdeauna de asistenţa 
necesară. Din cauza diversităţii serviciilor de 
care au nevoie, nici o organizaţie din Moldova 
nu poate, de sine stătător, să le asigure pe de-
plin. Apare necesitatea referirii victimei către 
diferite organizaţii. În acelaşi timp, Moldova 
nu are un Centru unic de referire recunoscut 
pe larg, iar organizaţiile, antrenate în acorda-
rea asistenţei unei şi aceleiaşi persoane, nu 
poartă nici un fel de răspundere una faţă de 
alta pentru calitatea şi caracterul complet al 
serviciilor oferite. Calitatea serviciilor prestate 

nu este totdeauna la nivel şi variază în funcţie 
de organizaţia care le acordă. Fapt expli-
cat prin insufi cienţa de specialişti pregătiţi, 
lipsa accesului la informaţia privind această 
problematică. 
Totodată, organizaţiile sunt limitate în mijloa-
ce şi încearcă să le repartizeze unui număr 
cât mai mare de victime. Adesea acest lucru 
le face, de asemenea, să reducă din terme-
nele de acordare a asistenţei, indiferent de 
nevoile concrete ale victimelor şi starea lor 
psihică. 
În opinia mai multor experţi naţionali şi 
internaţionali, una din condiţiile asigurării de-
pline şi calitative a cerinţelor victimelor este 
existenţa în ţară a Centrului de Contact, drept 
element al MNR, pentru referirea victimelor şi 
monitorizarea generală, de lungă durată a 
deplasării lor. De acest factor depinde rezul-
tatul fi nal al serviciilor oferite – reintegrarea 
socială a victimelor şi evitarea revictimizării.
De foarte multe ori victima trafi cului în gene-
ral nu cunoaşte că are dreptul la asistenţă 
gratis. Este imperios a stabili prin lege toate 
drepturile victimei trafi cului, precum şi mo-
dul de familiarizare a ei cu aceste dreptu-
ri. Fiecare victimă trebuie să se bucure de 
dreptul la un pachet standard de asistenţă: 
adăpost (încăpere în azil special), asistenţă 
medicală, psihologică specializată, consul-
taţii etc. Această asistenţă trebuie acordată 
necondiţionat, adică indiferent dacă victi-
ma este sau nu de acord să facă depoziţii. 
Este inadmisibil a folosi adăpostul oferit ca 
loc de anchetare de către poliţie. Totodată, 
asistenţa nu trebuie impusă, ci oferită victi-
melor benevol şi într-un volum corespunzător 
cerinţelor individuale. Victima nu trebuie 
lipsită de dreptul la muncă, continuarea stu-
diilor sau a instruirii profesionale. Asistenţa şi 
sprijinul oferit trebuie să fi e de lungă durată 
şi să asigure reintegrarea ei socială deplină. 
Asistenţa trebuie să fi e accesibilă pentru 
toate categoriile victimelor trafi cului de 
persoane, care au suportat diferite tipuri de 
exploatare, atât peste hotare, cât şi în pro-
pria ţară.

Centrul Internaţional “La Strada” 
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IV.2. Protecţia victimelor trafi cului de persoane 

În conformitate cu standardele internaţionale, victima trafi cului de persoane are dreptul la:
- azil sigur/adăpostire într-un loc sigur;
- asistenţă juridică profesională a unui avocat independent, cu experienţă;
- confi denţialitate, adică păstrarea tainei informaţiei despre cele întâmplate;
- dreptul la informaţie, cunoaşterea căreia este necesară pentru soluţionarea problemelor acu-

mulate; 
- asistenţă medicală, juridică, psihologică etc.; 
- informare privind riscurile ce implică participarea la procesul penal în calitate de martor;
- protecţie în corespundere cu aprecierea profesională a gradului de risc şi posibilitatea schimbării 

gradului de protecţie în funcţie de circumstanţe. 
În plus, victimele trafi cului, care au dat acordul să depună mărturii împotriva trafi canţilor, au dreptul 
la:

- informare privind posibilitatea intentării unei acţiuni civile în vederea reparării daunelor mate-
riale şi morale;

- depunerea mărturiilor anonime în procesul anchetării penale;
- asistenţă psihologică în timpul procesului de judecată (ONG);
- primirea compensaţiilor pentru pagubele morale şi materiale din contul realizării averii confi -

scate de la trafi canţi.

Succesul urmăririi penale a trafi canţilor de 
persoane depinde adesea de depoziţiile per-
soanei care a suferit şi care alteori este singu-
rul martor, pe ale cărui depoziţii se întemeiază 
toată învinuirea. De multe ori persoanele 
care instrumentează urmărirea penală a 
trafi canţilor se plâng de comportamentul in-
consecvent al victimelor trafi cului, care iniţial 
depun mărturii, iar mai apoi renunţă la ele. 
Oare numai victimele sunt de vină? Oare vic-
timele au întotdeauna deplina închipuire cum 
va decurge procesul penal, ce le aşteaptă 
pe ele? Oare totdeauna ele se bucură de 
protecţia necesară? Întotdeauna interesele 
victimei trafi cului sunt pe primul plan? 
Dacă dorim ca, în defi nitiv, comportamentul 
victimei-martor să fi e consecvent, trebuie, 
întâi de toate, să ne îngrijim de interesele 
ei. Fiecărei victime urmează să i se pună la 
dispoziţie absolut toată informaţia despre ri-
scurile, ce le comportă participarea la pro-
cesul penal în calitate de martor. Decizia de 
a colabora cu poliţia în procesul de urmărire 
penală poate asigura un comportament con-
secvent al martorului de-a lungul dezbaterilor 
judiciare, când victima începe să resimtă o 
presiune emotivă din partea apărării şi a ru-
delor învinuitului, numai dacă ea, decizia, se 
va baza pe o bună informare. Victima-martor 
trebuie să fi e, de asemenea, informată despre 
posibilităţile de a înainta, pe lângă acţiunea 
penală, şi una civilă pentru compensarea 
daunei materiale şi morale. Ea trebuie ajutată 
cum să întocmească o asemenea acţiune. 
Dacă o persoană ce a suferit în urma tra-

fi cului cade de acord să colaboreze cu or-
ganele de drept în procesul de urmărire a 
trafi canţilor, adică să fi e martor şi să depună 
mărturii în acţiunea penală intentată, atun-
ci acestei persoane trebuie să i se ofere în-
treg complexul de servicii, care-i garantează 
protecţie şi securitate. În literatura de specia-
litate, prin noţiunea de protecţie a victimei-
martor se subînţelege un complex de servicii, 
menit să asigure:
а) protecţia fi zică a martorilor de la eventua-

lele atentate asupra vieţii, sănătăţii, onoa-
rei şi averii lor;

b) protecţia psihologică a martorilor. În timpul 
depoziţiilor martorul resimte o mare tensiu-
ne psihologică. A locui cu o pază şi urmărire 
permanentă din partea unor persoane 
străine înseamnă, de asemenea, a accepta 
un disconfort psihologic. Pentru eliminarea 
consecinţelor eventualelor stresuri psihice, 
martorul trebuie să benefi cieze de asistenţa 
psihologului şi a asistentului social;

c) protecţia contra exploatării psihologice. 
În scopul ajutorării şi susţinerii martorului, 
protecţiei lui de eventuale manipulaţii din 
partea unor lucrători incorecţi ai organe-
lor de drept, martorul trebuie să benefi -
cieze de asistenţa juridică a unui avocat 
specializat în domeniu, independent şi cu 
experienţă. 

Conform legislaţiei Moldovei, pentru protecţia 
fi zică a martorilor pot fi  aplicate măsuri 
obişnuite sau extraordinare ale protecţiei de 
stat.1  Măsurile obişnuite de protecţie includ:

“Drepturile umane ale 
persoanelor trafi cate vor 
constitui nucleul eforturilor 
de prevenire şi combatere 
a trafi cului şi de protecţie, 
asistenţă şi reintegrare a 
victimelor. Drepturile omului 
ale victimelor trafi cului de 
persoane se vor afl a în 
centrul eforturilor orientate 
către prevenirea trafi cului şi 
lupta contra lui, protecţia, 
asistenţa şi acordarea de 
compensaţii victimelor”. 

Înaltul Comisar al Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului: 
“Principii Recomandate cu 
privire la Drepturile Omului si 
Trafi cul cu Fiinţe Umane”, art. 
1, mai 2002

1 Lega Republicii Moldova nr. 1458-XIII din 28.01.1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi altor persoane, care 
acordă ajutor în procesul penal. (Monitorul ofi cial al Republicii Moldova, nr. 26-27/169 din 12.09.2002)
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a) paza personală, paza locuinţei şi a averii;
b) punerea la dispoziţie a unor mijloace spe-

ciale de apărare individuală, legătură şi 
semnalizare a primejdiei;

c) adăpostirea provizorie într-un loc sigur;
d) păstrarea în taină a datelor despre persoa-

na apărată.
Măsurile extraordinare de apărare includ:
a) schimbarea locului de muncă (serviciu) 

sau învăţătură;
b) transferul de domiciliu cu oferire obligato-

rie de spaţiu locativ (casă, apartament);
c) schimbarea actelor de identitate, cu mo-

difi carea prenumelui, numelui şi patronimi-
cului; modifi carea aspectului exterior;

d) dezbateri judiciare închise.
Gradul de protecţie urmează a fi  ales 
în funcţie de circumstanţe concrete. În 
practică, însă, protecţia fi zică a victimelor 
trafi cului în Moldova nu se afl ă deocamdată 
la nivelul cuvenit. Faptul se explică, în primul 
rând, prin greutăţile perioadei de tranziţie, 
prin care trece ţara noastră. În plus, măsurile 
de protecţie fi zică se iau cu întârziere şi 
nu întotdeauna se combină cu măsurile 
de protecţie psihologică şi a celei contra 
exploatării psihologice. 
Experienţa internaţională ne demonstrează 
că numai stabilind o colaborare între or-
ganele ce efectuează urmăririle penale şi 
organizaţiile neguvernamentale, specializate 
în asistenţa victimelor trafi cului de persoane, se 
poate obţine o balanţă a intereselor anchetei 
penale şi a intereselor persoanei care a suferit, 
se poate asigura un comportament stabil al 
martorilor şi succesul anchetei penale.

Centrul Internaţional «La Strada» 

“Accesul la justiţie: 
Poliţia, procuratura şi 
judecătoriile vor asigu-
ra ca eforturile lor de a 
pedepsi trafi canţii să fi e 
implementate în cadrul 
unui sistem care respectă şi 
apără drepturile victimelor 
trafi cului de fi inţe umane la 
confi denţialitate, demnitate 
şi siguranţă. O persecutare 
adecvată a trafi canţilor in-
clude urmărirea, după caz, 
pentru viol, atac sexual şi 
alte forme de abuz (inclusiv, 
fără limitare, omor, sarcini 
şi avorturi forţate), răpire, 
tortură, tratament crud, 
inuman sau degradant, 
sclavie sau practici similare 
sclaviei, munci forţate sau 
prin constrângere, povara 
datoriei sau căsătorie 
forţată.”

Standardele Drepturilor  
Omului privind tratamentul  
persoanelor trafi cate.
Alianţa Globală Împotriva 
Trafi cului de Femei – Thailanda
Fundaţia Împotriva Trafi cului 
de Femei (STV) – Olanda
Grupul Juridic Internaţional 
privind Drepturile Omului – SUA 
Ianuarie 1999
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IV.3. Respectarea legislaţiei cu privire la prevenirea 
şi combaterea trafi cului de fi inţe umane. Activitatea 
organelor de drept în acest domeniu

Eugen RUSU, procuror, 
şeful secţiei protecţie a 
drepturilor şi intereselor 
constituţionale şi comba-
terea trafi cului de fi inţe 
umane‚ analizează activita-
tea organelor de drept în 
domeniu pe anii 2003-2004

Făcând o sinteză a rezultatelor activităţii or-
ganelor de drept în domeniul respectării 
legislaţiei cu privire la prevenirea şi comba-
terea trafi cului de fi inţe umane în anii 2003 
-2004, Procuratura Generală constată că, 
potrivit statisticii, în 2003 au fost intentate 173 
dosare penale privind trafi cul de persoane, 9 
de trafi c cu copii, 71 dosare penale de pro-
xenetism şi 7 de scoatere ilegală a copiilor din 
ţară. Comparativ cu 2002, când au fost inten-
tate doar 42 dosare penale de trafi c de per-
soane şi 49 de proxenetism, în 2003 numărul 
lor a crescut aproximativ de 3 ori. 
În anul 2004 în republică au fost depistate şi în-
registrate 382 infracţiuni legate de fenomenul 
trafi cului de fi inţe umane, din care 238 crime 
de trafi c de fi inţe umane, 103 crime de proxe-
netism, 33 crime de trafi c de copii şi 8 crime 
de scoatere ilegală a copiilor din ţară. 
Majoritatea crimelor cu trafi c de persoane au 
fost depistate de organele de poliţie din mu-
nicipiile Chişinău, Bălţi, din raionul Anenii Noi, 
de Direcţia poliţiei de transport şi de Direcţia 
de combatere a trafi cului de fi inţe umane 
din cadrul MAI. În raioanele Glodeni, Comrat, 
Nisporeni, Rezina, Râşcani, Străşeni, Cimişlia şi 
Şoldăneşti au fost depistate câte 2 astfel de 
infracţiuni, în raioanele Donduşeni, Criuleni, şi 
Ocniţa au fost înregistrate câte o infracţiune, 
iar în raioanele Căuşeni, Leova şi Vulcăneşti, 
în anul 2004  nu a fost depistată nici o crimă 
de acest gen.
În instanţele de judecată în 2003 au fost tri-
mise pentru examinare în fond 107 cauze 
penale pe infracţiunile ce ţin de trafi cul cu 
persoane, iar în anul 2004 – 162 cauze. În anul 
2002 instanţele judecătoreşti au condam-
nat 22 persoane pentru săvârşirea acestor 
infracţiuni, în 2003 – 34 persoane, iar în anul 
2004 – 95 persoane. dintre care 13 persoane 
pentru trafi c de fi inţe umane, 75 persoane 
– pentru proxenetism, 7 persoane pentru tra-
fi c de copii.
Analiza practicii judiciare demonstrează că 
examinarea cauzelor de trafi c în judecată 
este neuniformă, iar sentinţele de condamna-
re sunt destul de blânde, ceea ce infl uenţează 
negativ activitatea de prevenire a fenome-
nului. Din persoanele condamnate în 2004 
pentru comiterea acestor infracţiuni, doar 13 
au fost condamnate la închisoare cu ispăşirea 
reală a pedepsei, celelalte la privaţiune de li-

bertate cu suspendarea executării pedepsei, 
la amendă, precum şi eliberate de ispăşirea 
pedepsei penale în baza Legii privind am-
nistia în legătură cu aniversarea a X-a de la 
adoptarea Constituţiei Republicii Moldova.
Unele sentinţe în sensul aplicării pedepsei 
penale sunt de neînţeles. Spre exemplu, 
judecătoria sectorului Botanica i-a recunoscut 
culpabili de comiterea infracţiunilor de trafi c 
cu persoane şi proxenetism pe cetăţenii C. şi 
S., condamnându-i la 10 ani de închisoare, cu 
suspendarea executării pedepsei pe un ter-
men de probă de 2 ani. Prin sentinţa aceleiaşi 
judecătorii din 10.03.2003 cetăţeanul Turciei 
O., anterior condamnat pentru recrutarea fe-
telor spre Turcia în scop de prostituţie, pentru 
săvârşirea unor acţiuni similare, a fost achitat 
şi eliberat de sub strajă din sala de judecată. 
Şi numai la apelul procurorului sentinţa a 
fost modifi cată, el fi ind condamnat la 15 ani 
privaţiune de libertate şi anunţat în urmărire 
generală. În multe cazuri persoanele con-
damnate cu suspendarea executării pede-
psei continuă aceeaşi activitate criminală. 
Bunăoară, prin sentinţa judecătoriei Botanica 
din 11.02.2003, cetăţeanul L. a fost recuno-
scut culpabil de proxenetism şi condamnat 
la 15 ani privaţiune de libertate, cu suspen-
darea pedepsei aplicate pe un termen de 
probă de 3 ani. Ultimul, încălcând grosolan 
condiţiile prevăzute de lege, în primăvara 
anului 2003, nu mult timp după pronunţarea 
sentinţei, înţelegându-se în prealabil cu o 
persoană neidentifi cată, prin înşelăciune şi 
sub pretextul angajării la lucru peste hota-
re, a recrutat-o pe cetăţeana B., transpor-
tând-o în oraşul Dubai, pentru a practica 
prostituţia. 
Alarmant este faptul că Moldova rămâne 
să fi e una din principalele ţări de origine a 
trafi cului de copii, peste hotarele republicii 
fi ind trafi cate în special fete-minore în sco-
pul exploatării sexuale. Conform datelor Or-
ganizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune 
din cele peste 1.400 victime ale trafi cului de 
fi inţe umane, repatriate în ultimii 4 ani, 10-
12% sunt minore. În dosarele penale de trafi c 
cu persoane, instrumentate în ultimii doi ani, 
fi gurează circa 90 de fete minore, victime ale 
trafi cului. Centrul temporar pentru minori din 
Moscova estimează că peste 50 la sută din 
copiii care cerşesc pe străzile Moscovei sunt 
din Republica Moldova.

Articolul 206. Trafi cul 
de copii

“(1) Recrutarea, 
transportarea, transfe-
rul, adăpostirea sau 
primirea unui copil, 
precum şi darea sau 
primirea unor plăţi ori 
benefi cii pentru obţinerea 
consimţămîntului unei 
persoane care deţine 
controlul asupra copilului, 
în scopul:
a) exploatării sexuale, 
comerciale şi necomer-
ciale, în prostituţie sau în 
industria pornografi că;
b) exploatării prin muncă 
sau servicii forţate;
c) exploatării  în sclavie 
sau în condiţii similare 
sclaviei, inclusiv în cazul 
adopţiei ilegale;
d) folosirii în confl icte 
armate;
e) folosirii în activitate 
criminală;
f) prelevării organelor 
sau ţesuturilor pentru 
transplantare;
g) abandonării în 
străinătate,
se pedepseşte cu închisoa-
re de la 10 la 15 ani.”

Codul Penal al Republicii 
Moldova nr. 985 –XV din 
18.04.2002 (Monitorul ofi cial 
аl Republicii Мoldova  
nr. 128-129/1014 din 
13.09.2002).
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După cum demonstrează practica, cei mai 
mulţi dintre copiii-victime provin, de regulă, 
din familii social vulnerabile sau dezorgani-
zate, precum şi copii rămaşi fără îngrijirea 
părintească, părinţii fi ind la muncă peste ho-
tare. Aceştia cad lesne sub infl uenţa străzii şi a 
viciilor sociale, devenind o pradă uşoară pen-
tru trafi canţi. Spre exemplu, cetăţenii D., B. şi 
Ţ., în interes material, prin înşelăciune şi abuz 
de încredere şi sub pretextul de a vizita Piaţa 
Roşie, au recrutat-o pe minora C., în vârstă de 
16 ani, şi au transportat-o la Moscova, unde, 
prin violenţă, au impus-o să întreţină relaţii 
sexuale cu mai mulţi bărbaţi. Ca rezultat, vic-
tima, nesuportând condiţiile de exploatare, s-
a aruncat de la etajul 6 a unei case de locuit, 
alegându-se cu leziuni corporale grave. 
Copiii sunt trafi caţi peste hotare nu numai în 
scopul exploatării sexuale, ci şi pentru indu-
stria pornografi ei infantile, la cerşit şi munci 
forţate, în alte scopuri înjositoare şi inumane. 
Mulţi copii, mai ales din raioanele Nisporeni şi 
Străşeni, sunt trafi caţi în scopuri de prostituare 
şi cerşit în Polonia. Prin sentinţa judecătoriei 
raionului Ungheni din 23.12.2002 cetăţeanul S. 
a fost condamnat pentru trafi carea cetăţenii 
T. cu fi icele sale minore în Polonia, în scop de 
cerşit, iar prin sentinţa judecătoriei Ialoveni 
din 29.04.03, pentru trafi carea unei minore 
în Ucraina la munci forţate cetăţeana P. a 
fost condamnată la 7 ani de închisoare. În-
cepând cu anul 1998 din raionul Nisporeni 
fi lierele de romi au trafi cat peste hotare să 
practice cerşitul 8 copii, despre care până în 
prezent nu este nici o veste. 
Urmărirea penală a cazurilor de trafi c se 
complică şi din cauza statutului victimei, 
care are o poziţie specifi că în cadrul pro-
cedurii penale. Ca regulă, victima trafi cului 
nu acceptă colaborarea cu organele de 
drept, în multe cazuri face declaraţi false, 
incomplete sau contradictorii. Deseori vic-
tima, după ce a depus declaraţii, pleacă 
din nou peste hotare sau, infl uenţată de 
trafi canţi, se ascunde de organele urmăririi 
penale, îşi schimbă declaraţiile, întreprinde 
alte acţiuni ce complică desfăşurarea an-
chetei. Un asemenea comportament al vic-
timelor se explică mai degrabă prin faptul 
că ele adesea suportă presiuni din partea 
trafi canţilor. Din care motive apare necesi-
tatea audierii victimei de către judecătorul 
de instrucţie şi aplicării unor măsuri de 
protecţie în privinţa ei.  

Ar mai fi  de precizat că măsurile protecţiei 
de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a 
altor persoane care acordă ajutor în proce-
sul penal, prevăzute de Legea nr. 1458 din 
28.01.1998, în practică se aplică extrem de 
rar şi anevoios, fapt infl uenţat de mai mulţi 
factori de ordin juridic, economic şi social. 
Aplicarea lor cere de la organele de drept, 
în primul rând, de la Ministerul Afacerilor Inter-
ne, instruirea şi perfecţionarea permanentă a 
ofi ţerilor de la urmărirea penală. Se impune, 
de asemenea, modifi carea legii menţionatе 
în vederea creării unui mecanism bine defi nit 
de protecţie a victimelor.      
Analiza în complex a problemei trafi cului a 
relevat că la executarea necorespunzătoare 
a legislaţiei de prevenire şi combatere a tra-
fi cului de fi inţe umane infl uenţează mai mulţi 
factori, printre care şi:
- executarea nesatisfăcătoare de către orga-

nele centrale de specialitate şi autorităţile 
publice locale a măsurilor de ordin eco-
nomic şi social, care ar înlătura cauzele şi 
condiţiile ce favorizează emigrarea ilegală, 
inclusiv trafi cul de fi inţe umane;

- lipsa unor strategii şi politici din partea sta-
tului privind controlul fenomenului migraţiei 
cetăţenilor peste hotare în căutarea muncii 
bine remunerate;

- activitatea slabă a organelor de poliţie în 
depistarea cazurilor de trafi c şi a trafi canţilor, 
explicată, în mare parte, prin lipsa de 
experienţă în acest domeniu nou de activi-
tate; 

- imperfecţiunea legislaţiei privind preveni-
rea şi combaterea trafi cului de persoane, 
protecţia şi asistenţa victimelor acestui fe-
nomen;

- lipsa unei colaborări efi ciente între organele 
de drept, structurile guvernamentale şi ne-
guvernamentale în acest domeniu, mai ales 
la nivel local. 

Din analiza de mai sus rezultă că pentru a 
dezrădăcina acest fl agel social în Moldova, 
sunt necesare un şir de măsuri economice, le-
gislative şi educaţionale, precum şi o creştere 
a activismului tuturor structurilor ce se opun 
trafi cului de persoane. Anumite măsuri pot fi  
întreprinse prin crearea în Republica Moldova 
a Mecanismului Naţional de Referire pentru 
identifi carea, asistenţa şi protecţia victimelor 
trafi cului de fi inţe umane.  

Practica demonstrează că 
trafi cul de fi inţe umane, 
ca orice altă formă de 
crimă organizată, poartă 
un caracter complex şi 
se consumă printr-un 
lanţ întreg de infracţiuni. 
Complexitatea infracţiunii 
se răsfrânge negativ asupra 
procesului de investigare, 
făcând această procedură 
difi cilă. Având un caracter 
transfrontalier, trafi cul de 
persoane în mare parte are 
loc în două-trei şi mai multe 
ţări, fapt ce complică şi mai 
mult desfăşurarea urmăririi 
penale. 
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V.1. Şase luni de activitate a Agenţiei pentru coordonar-
ea asistenţei victimelor trafi cului de fi inţe umane. Rolul 
Liniei Fierbinţi a Echipei mobile 

Activitatea organizaţiei neguvernamnetale ASTRA este orientată spre stârpirea tuturor formelor tra-
fi cului de fi inţe umane, în special de femei şi minori, prin intermediul prevenirii, instruirii şi unei ample 
informări a tuturor institutelor, profesioniştilor şi publicului larg, precum şi pe calea asistenţei directe 
victimelor şi potenţialelor victime ale trafi cului. ASTRA desfăşoară două programe: programul de 
prevenire/instruire şi programul de asistenţă victimelor, care include şi funcţionarea Liniei Fierbinţi, 
unică în felul său din Serbia.

În rezultatul unei activităţi intense pe parcursul 
anilor 2002-2003, orientate spre crearea struc-
turii şi volumului de muncă pentru toţi membrii 
viitorului MNR, în Serbia, către martie 2004 a 
fost înfi inţat Mecanismul Naţional de Referire, 
care, la acel moment, se numea Agenţia de 
coordonare a asistenţei victimelor trafi cului 
de persoane. La drept vorbind, unele meca-
nisme de referire şi acordare a asistenţei vic-
timelor existau neofi cial şi până la înfi inţarea 
Agenţiei. Mecanisme similare erau folosite la 
nivelul unor organizaţii neguvernamentale, 
cum ar fi  ASTRA, ce coordonează Linia Fier-
binte SOS, Sfatul contra violenţei în familie, 
care, în colaborare cu poliţia şi organizaţiile 
internaţionale, coordonează activitatea azi-
lurilor. 
Şase luni de la începutul activităţii Agenţiei 
este un termen relativ scurt, însă cu toate 
acestea, putem şi ar fi  util să tragem anumite 
concluzii în scopul îmbunătăţirii activităţii ei, 
precum şi în scopul unui schimb de experienţă 
cu alte MNR ce activează deja sau se vor 
constitui în timpul apropiat. 
Principala concluzie este că MNR are dreptul 
la viaţă, deoarece face posibilă coordonarea 
activităţii tuturor participanţilor la procesul de 
identifi care şi referire a victimelor. Cu toate 
acestea, în cadrul procesului propriu-zis, ne-am 
confruntat cu anumite probleme, generate de 
insufi cienţa soluţiilor instituţionale sau chiar lipsa 
acestora, de abordările diferite ale problemei 
de către organizaţiile neguvernamentale, pe 
de o parte, şi instituţiile de stat, pe de altă par-
te, ş.a. 
Agenţia pentru coordonarea asistenţei victi-

melor trafi cului a fost creată pe lângă Mini-
sterul Muncii, Angajării în Câmpul Muncii şi 
Problemelor Sociale din Republica Serbia. 
În fruntea Agenţiei se afl ă un coordona-
tor şi adjunctul lui, care reprezintă Agenţia 
în relaţiile cu celelalte organizaţii. Pe lângă 
Agenţie a fost înfi inţat un organ consultativ 
– o Echipă mobilă, care include personalul 
Agenţiei şi reprezentanţii consilierilor electori1: 
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamen-
tale ASTRA şi ai Sfatului contra violenţei în 
familie. Consilierii trimit la Agenţie toate do-
sarele privind victimele presupuse, informaţia 
despre care a fost colectată la Linia Fier-
binte SOS şi în cadrul lucrului cu clienţii, de 
la organizaţiile-partener sau din oricare altă 
sursă, cu condiţia că victima este de acord să 
benefi cieze de o asemenea asistenţă. Echipa 
mobilă analizează fi ecare dosar ce a parve-
nit la Agenţie şi ia decizia de a recunoaşte 
persoana ca victimă sau nu, precum şi care 
modalitate de asistenţă ar fi  oportună per-
soanei concrete. Principiul de bază al Echipei 
mobile este: totul se face în exclusivitate pen-
tru victimă şi în interesul ei, deoarece voinţa 
victimei reclamă indubitabil respectul nostru. 
Deşi Memorandumul de înţelegere reciprocă, 
care a anticipat crearea MNR în Serbia, a fost 
elaborat şi aprobat de toate părţile semna-
tare (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Muncii, Angajării în Câmpul Muncii şi Proble-
melor Sociale, ONG ASTRA, ONG Sfatul contra 
violenţei în familie, Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţiune), el rămâne, din păcate, 
nesemnat şi până în prezent. 
După cum am mai pomenit, ASTRA este mem-

1  Termenul este utilizat în proiectul Memorandumului de înţelegere reciprocă, ce a precedat crearea MNR.

Tamara Vucasovic, mem-
bru al organizaţiei neguver-
namentale ASTRA (Serbia) 
îşi împărtăşeşte experienţa 
de muncă în cadrul MNR pe 
paginile publicaţiei noastre. 

Care este experienţa creării MNR în alte state?
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bru al Echipei mobile. De rând cu eforturile 
poliţiei, anume prin intermediul Liniei Fierbinţi 
de la ASTRA1 au fost identifi cate majoritatea 
victimelor din Serbia (atât cetăţeni sârbi, cât şi 
cei străini). Practica a arătat că victimele şi ru-
dele lor preferă să apeleze la Linia Fierbinte a 
ONG ca să comunice anumite informaţii şi să 
ceară ajutor. Să nu uităm, că în ţara noastră, 
posibil, ca şi în alte state ale Europei de Sud-
Est, cetăţenii manifestă suspiciune faţă de 
diferite instituţii şi autorităţi statale, în acelaşi 
timp, practic nu resimt neîncredere faţă de Li-
niile Fierbinţi ale ONG-urilor. Avem numeroase 
exemple, când fetele care s-au adresat mai 
întâi la instituţiile de stat, unde li s-au atribuit 
statutul de victimă, ulterior ne-au telefonat 
nouă la Linia Fierbinte, cerându-ne anumit tip 
de ajutor, care li s-a refuzat când s-au adresat 
funcţionarilor de stat. Şi în acest caz ar trebui 
să ţinem cont de trauma cu care s-au ales 
victimele trafi cului, dar şi de faptul că ele nu 
mai au încredere în anumite instituţii. În plus, 
ONG-urile sunt mai fl exibile şi mai emancipate 
de tergiversările birocratice şi administrative, 
care complică şi amână intervenţiile, în spe-
cial când e cazul să reacţionăm imediat.
Pe de altă parte, în decursul acestor şase 
luni am descoperit, că în unele instituţii 
schimbul de informaţii şi procedurile admi-
nistrative s-a simplificat considerabil numai 
graţie faptului că Agenţia a fost înregistrată 
pe lângă minister. Acest fapt a condus la 
o creştere a numărului victimelor identifi-
cate în martie-iulie 2004. Bineînţeles, toa-
te institutele statale corespunzătoare au 
fost informate despre înfiinţarea Agenţiei 
şi Echipei mobile. A devenit aproape că o 
regulă: instituţiile de stat mai des înclină să 
se adreseze Agenţiei, pe când victimele, 
rudele lor şi cetăţenii de rând dau priorita-
te contactelor cu ONG. 
Ca reprezentanţi ai ONG, ar fi  să menţionăm 
că Agenţia şi Echipa mobilă îşi vor atinge 
scopul şi vor îndreptăţi fi inţarea lor numai în 
cazul dacă vor acorda asistenţă adecvată 
şi imediată victimelor trafi cului de persoa-
ne, fără îndelungi tergiversări administrative, 
şi dacă nu se vor transforma într-o instanţă 
obişnuită sau mecanism birocratic, ce-şi are 
ca scop satisfacerea sau îndeplinirea proprii-
lor condiţii.

1  Din toamna lui 2003 şi până în martie 2004, numărul victime-
lor identifi cate, adică a victimelor plasate la azil, s-a micşorat. 
În toată această perioadă, majoritatea victimelor plasate în azil 
au fost descoperite cu ajutorul Liniei Fierbinţi SOS de la ASTRA. 
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V.2. Trafi cul de fi inţe umane: este gata oare UE să 
reacţioneze?

Anti-Slavery International, creată la 1839, este cea mai veche organizaţie în lume. Activitatea ei este 
axată pe stârpirea robiei prin intermediul cercetărilor întreprinse, a creşterii gradului de informare şi 
desfăşurarea unor campanii tematice. Anti-Slavery International îşi desfăşoară activitatea de co-
mun acord cu organizaţiile locale în scopul de a obliga guvernele să recunoască existenţa robiei şi 
să ia măsuri pentru desfi inţarea ei în practică.

Extinderea Uniunii Europene a fost una din 
priorităţile politice de bază ale Europei din 
ultimii treisprezece ani. Douăsprezece ţări 
(Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Estonia, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia şi Ungaria) au devenit can-
didate în membrii UE din 1998 (Turcia – din 
1992). În octombrie 2002 Comisia Europeană 
a concluzionat că toate ţările, cu excepţia 
României, Bulgariei şi Turciei, vor fi  gata în 
2004 să devină membre ale EU, iar Bulgaria 
şi România vor fi  susţinute să devină membre 
în 20071.  
Posibilele consecinţe ale extinderii au fost 
analizate riguros din toate perspectivele. Cu 
toate acestea, dezbaterile nu au atins o che-
stiune importantă: cum va infl uenţa extinde-
rea trafi cul de fi inţe umane în ţările-membre 
ale UE şi în noile state vecine. Am putea cre-
de că acest lucru a fost condiţionat de lipsa 
unor date privind trafi cul cu persoane în UE, 
în general, de lipsa unor strategii paneurope-
ne în acest domeniu şi/sau lipsa unei analize 
sistematice a situaţiei. Se aşteaptă că, odată 
cu primirea în UE a noilor state limitrofe, ro-
lul lor se va schimba. Tot ce-i posibil că aşa 
state ca Polonia, Republica Cehă, Slovacia 
să devină în EU preponderent ţări de tranzit, 
şi, într-o măsură mai mică, ţări de destinaţie. 
Există destule dovezi de trafi c cu femei din 
Rusia, Belarusi, şi Ucraina în/prin Polonia, tra-
fi c cu femei din Slovacia, Ucraina, Republi-
ca Moldova, Vietnam şi China în Republica 
Cehă, şi pare că această situaţie are să per-
petueze. Se presupune că “noile“ state ale 
UE înregistrează de-acum o situaţie specifi că, 
fi ind state de origine, tranzit şi destinaţie a vic-
timelor trafi cului, folosite în diverse scopuri. 

În prezent, multe state-membre recunosc tra-
fi cul de fi inţe umane ca o infracţiune penală 
numai în cazul dacă trafi cul se efectuează 
în scopul exploatării sexuale. Dar din 20042  
statele vor trebui să includă în legislaţia lor 
penală (ca infracţiune) şi trafi cul în scopul 
muncii forţate sau serviciilor forţate, robiei 
sau în scopul institutelor şi tradiţiilor similare 
robiei. Cu toate acestea, însăşi modifi carea 
legislaţiei penale ca atare deloc nu înseamnă 
că au apărut strategii efi ciente de amelio-
rare a situaţiei victimelor trafi cului, vândute 
în alte scopuri, decât exploatarea sexuală. 
Dimpotrivă, în această privinţă mai e încă 
mult de făcut.
Cum va infl uenţa calitatea de membru în 
UE strategiile de contracarare a trafi cului 
ale noilor state-participante? 
Dezbaterile politice în UE despre necesitatea 
adoptării “legislaţiei, ce interzice trafi cul cu 
fi inţe umane, ce ar uni eforturile de combate-
re a trafi cului şi de acordare a asistenţei vic-
timelor trafi cului” au fi nalizat cu adoptarea 
de către UE a Deciziei-Cadru privind lupta 
cu trafi cul de fi inţe umane3, care obligă sta-
tele-membre ale UE să criminalizeze trafi cul 
de persoane. Aceasta înseamnă că toate 
statele-participante la UE trebuie să adopte 
o legislaţie cu privire la trafi cul de persoane. 
Chiar dacă vom putea spera la o defi niţie 
mai perfectă a trafi cului de fi inţe umane şi la 
crearea unor mecanisme legislative de repre-
siune mai perfecte pentru asemenea crime, 
este absolut evident că această măsură în 
sine nu e o soluţie. Şi, la sigur, nu e o soluţie 
pentru victimele trafi cului. Directiva Con-
siliului4 privind permisul de şedere, eliberat 
cetăţenilor ţărilor terţe, devenite victime ale 

1 SVU Societatea cehoslovacă pentru ştiinţă şi artă, organizaţie «Participarea femeilor la dezvoltarea Europei» (Women in Develop-
ment Europe - WIDE), http://www.svu2000.org/women/wide.htm
2 Decizia-Cadru a UE, Decizia-Cadru a Consiliului UE 2002/629/JHA.
3 Decizia-Cadru a UE, Decizia-Cadru a Consiliului UE 2002/629/JHA cu privire la combaterea trafi cului de fi inţe umane obligă toate 
statele-participante la UE, către 2004, să aducă legislaţia naţională penală privind combaterea trafi cului de fi inţe umane, inclusiv 
adoptarea defi niţiei generale de trafi c cu fi inţe umane, în conformitate cu Protocolul despre prevenirea şi curmarea trafi cului de 
persoane, în special cu femei şi copii, şi pedepsele pentru el, ce completează Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 
crimei transnaţionale organizate: «trafi cul cu fi inţe umane» înseamnă recrutarea, recrutarea repetată, transmiterea, ascunderea sau 
obţinerea de persoane, înfăptuită în scopuri de exploatare, pe cale de ameninţare cu forţa sau aplicarea ei şi alte forme de impu-
nere, furt, escrocherie şi înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie vulnerabilă, ori pe cale de mituire, în formă de plată sau profi t, 
pentru obţinerea acordului persoanei, care controlează altă persoană. Exploatare include, ca minimum, exploatarea prostituţiei al-
tor persoane sau alte forme de exploatare sexuală, , muncă sau servicii forţate, robie sau tradiţii, similare robiei, stare de dependenţă 
sau prelevare de organe». 
4 Directiva-Cadru a Consiliului UE 2004/81/EC

Iveta Bartuncova, 
colaborator al organizaţiei 
internaţionale de apărare 
a drepturilor Anti-Slavery 
International (Londra), îşi 
expune punctul de vedere 
în problema trafi cului de 
fi inţe umane în confi guraţia 
noii Uniuni Europene.
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trafi cului, este o posibilitate benefi că pentru 
statele de destinaţie de a asigura reevalua-
rea drepturilor victimelor trafi cului. Cu toate 
acestea, legea ca atare este doar o şansă 
pentru ameliorarea situaţiei, dar nu va putea 
fi  transpusă în viaţă, dacă nu vor fi  elaborate 
strategii efi ciente şi sisteme de implementa-
re. În acest context, Ghidul practic al OSCE/
ODIHR «Mecanismele referirii victimelor tra-
fi cului de persoane pe plan naţional”1  este 
unul din instrumentele utile, ce pot fi  folosite. El 
conţine propuneri practice, modele ale pro-
cedurii de identifi care şi exemple de practici 
pozitive în soluţionarea problemei. 
Aşadar, de ce au nevoie victimele trafi -
cului de persoane? 
Recunoaştere. În opinia mea, identifi carea 
victimelor trafi cului rămâne una din proble-
mele cheie. În cele mai multe cazuri, victime-
le au un statut de emigrant ilegal. Ele sunt nu-
mite «fără acte» sau «migranţi ilegali», iar cele 
care au fost vândute în scopul prostituţiei 
– pur şi simplu «prostituate». În majoritatea 
ţărilor de destinaţie victimele trafi cului, care 
nu sunt recunoscute ca jertfe, riscă să fi e 
deportate şi chiar să se pomenească are-
state în instituţii speciale de imigranţi. Drept 
consecinţă, victimele trafi cului de persoa-
ne nu-şi cunosc drepturile şi nu au acces la 
măsurile de asistenţă, care, potrivit legislaţiei 
multor ţări, sunt preconizate pentru susţinerea 
şi asistenţa victimelor. 
Timp. După identifi carea victimei trafi cului 
sarcina cea mia importantă este de a o 
asigura imediat cu o asistenţă şi protecţie 
adecvată. O premisă de bază pentru asigura-
rea asistenţei adecvate în ţara de destinaţie 
ar fi  acordarea unui permis de şedere. Un 
moment foarte important al statutului de 
domiciliu o constituie perioada de imediată 
recuperare – timp pentru refl ecţie, care-i dă 
posibilitate victimei să refl ecte asupra situaţiei 
create şi să ia o decizie cumpănită în privinţa 
faptului dacă va da sau nu mărturii împotriva 
trafi cantului. În felul acesta, perioada de re-
fl ectare de asemenea va înlesni colectarea 
datelor despre modus operandi (modul de a 
acţiona) al trafi canţilor şi face colaborarea 
cu organele de urmărire mai reală. Cu toa-
te acestea, nu toate ţările oferă timp pentru 
refl ecţii. Iar cele care aplică această metodă 
în practică, uneori întâmpină difi cultăţi. 
Susţinere. Experienţa furnizorilor de servicii, 
precum şi rezultatele unor cercetări speciale2  

arată, că a oferi un spaţiu locativ şi posibilita-
tea de a fi  independent din punct de vedere 
fi nanciar este lucrul cel mai important pen-
tru victima trafi cului. Accesul la o susţinere 
amplă şi măsurile de ajutorare, aşa ca acor-
darea unui adăpost, de exemplu, a asistenţei 
medicale şi consultaţiei psihologului, a unor 
consultaţii juridice şi alte servicii, laolaltă cu 
posibilitatea de a munci şi a fi  independentă 
din punct de vedere fi nanciar, contribuie la 
integrarea victimei şi diminuează riscul vic-
timizării repetate. Cu toate acestea, o ase-
menea măsură de susţinere a victimei trafi -
cului ca posibilitatea de a lucra în ţara de 
destinaţie este rar întâlnită deocamdată.
Drepturi. Domicilierea, după expirarea tim-
pului pentru refl ecţie (dacă aşa ceva se aplică 
în ţara respectivă), în majoritatea cazurilor 
depinde de dorinţa individuală şi posibilitatea 
de a participa la procesul penal împotriva tra-
fi cantului. Dar statutul de domiciliere trebuie 
să corespundă, înainte de toate, principiilor 
general umane şi drepturilor universale ale 
omului, pentru a nu expulza din ţară persoa-
na, dacă ea se poate trezi în pericol şi poate 
fi  supusă violenţei. Decizia cu privire la statu-
tul de domiciliere trebuie să se întemeieze pe 
estimarea gradului de seriozitate a abuzului şi 
pagubei, provocate victimei în acea ţară, în 
care ea se afl ă la moment, precum şi pe esti-
marea riscului de a fi  expusă unor represiuni 
sau încălcării drepturilor omului în continuare, 
în cazul revenirii acasă, inclusiv a riscului de a 
fi  din nou revictimizată. 
Protecţie. Ţările de destinaţie trebuie să ia amin-
te că după reîntoarcerea acasă, în ţara de 
origine, victimele trafi cului pot nimeri din nou 
în mâinile trafi canţilor, mai ales dacă ele sunt 
“subjugate” printr-o datorie, dacă nu sunt asi-
gurate cu o protecţie faţă de ameninţările din 
partea trafi canţilor ori nu dispun de un mijloc de 
a se întreţine în ţara de origine.
Măsurile de protecţie a victimelor trafi cului, pre-
cum şi cele de persecuţie a trafi canţilor, con-
stituie elementele esenţiale ale oricărei strategii 
de luptă contra trafi cului de fi inţe umane. 
Şi totuşi, strategiile de luptă contra trafi cului 
cu fi inţe umane nu vor fi  efi ciente atâta timp, 
cât nu vor fi  întreprinse eforturi serioase de 
stârpire a principalelor cauze şi circumstanţe, 
ce condiţionează acest fenomen. Este o 
problemă foarte complicată nu atât pentru 
ţările de origine, ce nu intră în UE, cât pentru 
UE (extinsă) însăşi. 

1 Mecanismele Naţionale de Referire pentru victimele trafi cului de fi inţe umane. Unind eforturile de protecţie a drepturilor victimelor 
trafi cului. Ghid practic. OSCE/ODIHR, 2994. National Referral Mechanisms, Joint Efforts to Protect the Rights of Traffi cked Persons, A 
Practical Handbook; OSCE/ODIHR, 2004
2 Trafi cul de fi inţe umane. Drepturile omului: o nouă defi niţie a protecţiei victimei; Elaine Pearson, Anti-Slavery International, 2002.
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Ediţia nr.1, februarie 2005VI. CONCLUZII 
Avantajele creării MNR

Crearea MNR va permite:
- creşterea numărului victimelor identifi cate şi 

asigurarea accesului la asistenţă şi protecţie;
- apărarea drepturilor victimelor trafi cului în 

conformitate cu standardele internaţionale;
- accesul la pachetul standard de servicii 

pentru toate categoriile victimelor;
- extinderea gamei de servicii, oferite victime-

lor şi creşterea calităţii lor;
- succesul urmăririi penale a trafi canţilor;
- temelia unei colaborări regionale şi inter-

naţionale efi ciente în lupta cu trafi cul de 
fi inţe umane. 

Asistenţa şi protecţia victimelor trafi cului de 
persoane poate fi  realizată prin:
1) crearea unui mecanism bine pus la punct 

de interacţiune a tuturor persoanelor, ce 
contactează cu victimele trafi cului în sco-
pul identifi cării, asistării şi protecţiei lor; 

2) înfi inţarea unor organizaţii specializate de 
referire a victimelor;

3) diseminarea cunoştinţelor privind meto-
dologia de lucru cu victimele, organiza-

rea schimbului de experienţă şi a instruirii 
persoanelor, ce contactează cu victime-
le;

4) utilizarea mai raţională a mijloacelor fi nan-
ciare, resurselor umane şi a personalului 
califi cat prin specializarea în acordarea de 
servicii şi în referirea victimelor;

5) crearea unei baze normative pentru regle-
mentarea modului de identifi care, acorda-
re a asistenţei şi de protecţie a victimelor 
trafi cului (procedurile standard şi principiile 
de lucru cu victimele); 

6) stabilirea gradului de răspundere pentru 
încălcarea standardelor de acordare a 
serviciilor victimelor; 

7) a ridica la un nou nivel calitativ munca şi 
serviciile, oferite victimelor trafi cului de per-
soane;

8) crearea unei baze informative de date 
privind fenomenul, în scopul elaborării 
unor propuneri de perfecţionare a mun-
cii cu victimele traficului şi de luptă con-
tra lui. 

Crearea MNR constituie un aport considerabil în edifi carea şi dezvoltarea institutelor democratice 
ale statului de drept, ce asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor universale ale omului prin interme-
diul unui sistem de garanţii politico-juridice. Societatea civilă obţine nişte pârghii de infl uenţă reală 
asupra structurilor statului, care permit a ţine la control respectarea de către stat a obligaţiilor sale 
internaţionale în domeniul dreptului omului şi a soluţiona o problemă socială atât de importantă ca 
trafi cul de fi inţe umane. Practica colaborării societăţii civile şi structurilor de stat în limitele MNR este 
deosebit de importantă pentru ţările afl ate în tranziţie.
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