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Prezentul Raport este rezultatul unui studiu a formelor de manifestare în 
Moldova a fenomenului trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate, precum şi a problemelor existente în domeniul urmăririi penale şi 
a examinărilor judiciare pe cauze penale, ce ţin de infracţiunile trafic de 
fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii forţate. 

Principalele sarcini ale studiului se rezumă la: 
analiza noţiunilor „trafic de fiinţe umane” şi „muncă forţată” în actele 1) 
dreptului  internaţional şi în literatura ştiinţifică cu problematica 
dată;
definirea şi analiza problemei criminalizării traficului de fiinţe 2) 
umane în scopul exploatării muncii forţate, stabilirea dependenţei 
şi influenţa concepţiilor „trafic de fiinţe umane” şi „muncă forţată” 
în documentele dreptului internaţional asupra criminalizării 
traficului de fiinţe umane în normele de drept naţional;
colectarea datelor, prelucrarea şi analiza practicii legale aplicabile 3) 
cazurilor penale ce ţin de infracţiunile trafic de fiinţe umane/copii în 
scopul exploatării muncii forţate, concentrându-ne pe problemele 
aplicării în practică a articolelor corespunzătoare din Codul penal 
şi legătura lor cu construcţia de drept a infracţiunii. 

Raportul conţine recomandări pentru conducerea ţării şi organizaţiile 
participante la contracararea traficului de fiinţe umane privind depăşirea 
problemelor existente în sfera urmăririi penale şi a dezbaterilor judiciare 
pe cazuri penale, ce se referă la infracţiunile trafic de fiinţe umane/copii în 
scopul exploatării muncii forţate. 

Traficul de fiinţe umane şi munca forţată în normele dreptului 
internaţional şi literatura ştiinţifică. Probleme de terminologie şi 
concept 

În Raport se menţionează că pentru aplicarea corectă în practică a 
prevederilor Protocolului de la Palermo şi respectarea obligaţiunilor 
internaţionale corespunzătoare, asumate de Republica Moldova, este 
important a înţelege concepţia noţiunii trafic de fiinţe umane. Această 
concepţie este destul de complexă şi provoacă polemici printre experţii în 
problematica dată, în special când este vorba de trafic de fiinţe umane în 
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scopul exploatării muncii forţate. Şi mai complicat este faptul că Protocolul 
de la Palermo nu conţine definiţii ale elementelor ce alcătuiesc noţiunea 
trafic de fiinţe umane, fără de care este imposibilă aplicarea ei în practică.  

La elaborarea definiţiilor în dreptul naţional au fost utilizate convenţiile 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) referitoare la munca forţată. 
Însă noţiunea muncă forţată din Convenţia OIM nr. 29 nu poate fi utilizată 
direct la interpretarea definiţiei trafic de fiinţe umane din Protocolul de 
la Palermo, deoarece concepţia muncii forţate a OIM conţine deosebiri 
substanţiale faţă de concepţia din Protocolul de la Palermo. Aceste deosebiri 
poartă un caracter pur ştiinţific, dar ele pot influenţa considerabil modul în 
care statul va identifica şi va proteja victimele traficului de fiinţe umane în 
scopul exploatării muncii. 

Analiza literaturii ştiinţifice în problematica dată demonstrează că noţiunile 
exploatarea muncii şi muncă forţată în raport cu noţiunea trafic de fiinţe 
umane nu sunt conceptualizate şi nu au o definiţie unanim acceptată, iar 
până în prezent nu au fost elaborate abordări comune de conceptualizare. 
Experţii remarcă doar necesitatea standardizării acestor noţiuni la nivel 
internaţional. 

Cele mai uşoare forme de exploatare a muncii, cum ar fi încălcarea normelor 
tehnicii securităţii, depăşirea duratei stabilite a zilei de muncă, reţinerea 
salariului ş. a., fac obiectul încălcării legislaţiei muncii de către angajatori. 
Pentru aceste încălcări angajatorul poartă răspundere în limitele dreptului 
muncii şi a celui administrativ. Când încă, plus la toate aceste încălcări, 
angajatorul, din proprie iniţiativă sau cu ajutorul altor persoane, face 
uz de metode interzise de influenţare în scopul antrenării şi menţinerii 
lucrătorilor în situaţie de exploatare, atunci situaţia poate fi clasificată ca 
muncă forţată şi/sau trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate, ceea ce deja cade sub incidenţa urmării penale. 

Traficul de fiinţe umane şi munca forţată în normele dreptului naţional. 
Criminalizarea traficului de fiinţe umane

În Republica Moldova, la criminalizarea traficului de fiinţe umane şi a 
muncii forţate au fost comise anumite greşeli şi lacune. În primul rând, cei 
care au elaborat normele corespunzătoare din dreptul penal nu au ţinut 
cont de faptul că noţiunea „trafic de fiinţe umane ” din Protocolul de la 
Palermo nu este una de drept, ea reflectând un fenomen social complex, 

ce include diverse forme ale exploatării umane. La transferul acestei 
noţiuni din dreptul internaţional în dreptul penal al unei ţări era oportună 
conversiunea realităţii sociale în cea legală şi crearea unei construcţii de 
drept „trafic de fiinţe umane”, comodă aplicării în practică, ţinându-se 
cont de specificul şi tradiţiile dreptului naţional. Lucru care nu s-a izbutit. 
Articolele elaborate din Codul penal sunt greu de înţeles şi anevoios de 
aplicat în practică. 

În plus, în articolele 165 „Traficul de fiinţe umane”,  206  „Traficul de copii” 
şi 168 „Munca forţată” din Codul penal au fost incluse procedee diferite 
de influenţare în scopul atragerii şi ţinerii persoanei în situaţie de muncă 
forţată, adică aceste articole conţin diferiţi indici ai muncii forţate. Ulterior, 
Curtea Supremă de Justiţie, elaborând explicaţiile corespunzătoare la 
articolele în cauză, a venit suplimentar cu altă interpretare a acestei noţiuni 
şi a procedeelor ilicite de influenţare aplicate. Toate acestea pot complica 
aplicarea în practică a articolelor respective.

Analiza arată de asemenea că art. 168 prevede o pedeapsă mult mai 
blândă pentru munca forţată, decât articolele 165 şi 205 pentru trafic 
de fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii forţate. Aceste norme 
concurând, calificarea infracţiunii conform articolului 168 permite a 
aplica o condamnare cu suspendarea pedepsei şi a clasa dosarul, dată 
fiind împăcarea părţilor, ceea ce nu este permis de lege dacă acţiunile 
învinuitului sunt calificate conform articolelor 165 sau 206. 
Probleme ale urmăririi penale şi examinărilor judiciare

În raport se menţionează că problemele aplicării în practică a normelor 
dreptului penal  referitoare la traficul de fiinţe umane/copii în scopul 
exploatării muncii forţate sunt atestate deja pe parcursul mai multor ani la 
rând. Analiza diversei informaţii ne conduce spre concluzia că problemele 
din sfera urmăririi penale şi a examinărilor judiciare ţin nu numai de 
lacunele deja bine cunoscute în pregătirea cadrelor, organizarea muncii 
acestora şi deficitul de resurse necesare. Aceste probleme mai pot fi 
condiţionate de următorii factori: 

probleme ale criminalizării, şi anume lacune în construcţia de a) 
drept a infracţiunilor trafic de fiinţe umane/copii şi muncă forţată, 
care nu permit a materializa eficient urmărirea penală (este prea 
complicată componenţa infracţiunii, lacune sau lipsa explicaţiilor 
privind semnele de calificare a componenţei, neconcordanţa 
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normelor dreptului penal cu starea de fapt a infracţiunilor penale 
ş. a. m. d.);
lacune ale abordării combaterii traficului de fiinţe umane în scopul b) 
exploatării muncii forţate, acceptată în ţara noastră (concentrarea 
excesivă pe urmărirea penală, fiind în acelaşi timp ignorate alte 
mijloace juridice sau tehnico-organizatorice de contracarare);
lipsa în ţară a experienţei de edificare a mecanismelor juridice c) 
efective privind realizarea demnităţii persoanei. 

Analiza comparativă a practicii judiciare 

Analiza practicii judiciare pe cauzele de trafic cu fiinţe umane a descoperit 
o practică judiciară scundă pe cauzele de trafic de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate, precum şi prezenţa unui şir de probleme. 

Instanţele judecătoreşti nu utilizează posibilităţile de acuzare •	
pe art. 165 şi 206 CP pentru infracţiunile trafic de fiinţe umane/
copii, comise în interiorul Republicii Moldova. 
În instanţa de judecată dosarele penale sunt examinate pe •	
parcursul unei perioade îndelungate de timp (ani în şir). 
Urmărirea penală este condusă ineficient, în consecinţă mulţi •	
învinuiţi izbutesc să evite pedepsele.  
Sunt comise greşeli la emiterea deciziilor judiciare (achitare •	
nejustificată, aplicarea unor pedepse neargumentat de blânde, 
aplicarea pedepsei în formă de amendă pe articole ale CP ce nu 
prevăd asemenea pedeapsă ş. a.).
Sunt foarte rare cazurile de percepere a daunelor materiale şi •	
morale în favoarea victimelor.
Instanţele judecătoreşti comit erori la calificarea infracţiunilor •	
(nu întotdeauna soluţionează corect chestiunile privind 
delimitarea traficului de fiinţe umane de munca forţată şi 
organizarea cerşitului, nu recunosc transportarea ca fiind 
probată dacă recrutorul nu a însoţit personal oamenii în timpul 
transportării ş. a.). 
Foarte des are loc recalificarea cauzelor de pe art. 165 şi 206 •	
CP pe art. 168, ceea ce permite învinuiţilor să evite pedeapsa 
sau să se aleagă cu una foarte blândă.   
Victimele îşi schimbă foarte des depoziţiile în procesul •	
dezbaterii judiciare şi, din diferite motive, nu se prezintă la 
şedinţa de judecată.

Mulţi martori sunt supuşi ameninţărilor şi presiunilor din •	
partea învinuiţilor. 
Printre dosarele penale nu au fost înregistrate dosare referitoa-•	
re la traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate, comis într-un şir de ţări (Turcia, EAU, Israel, Grecia, 
Cehia, Polonia), care sunt pomenite în diverse investigaţii ca 
ţări în care cetăţenii Moldovei au fost supuşi muncii forţate. 

În afară de aceasta, analiza practicii judiciare ne-a permis să colectăm 
informaţii utile despre fenomenul trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate. S-a dovedit că într-un şir de cazuri nu numai angajatorul 
obţinea profit din exploatarea muncii victimelor, dar şi intermediarul care 
făcea tot posibilul ca să ademenească şi să ţină victimele în asemenea 
situaţie. În acelaşi timp, vina directă pentru încălcarea condiţiilor de 
organizare a muncii şi a remunerării este a angajatorului. Acest lucru 
complică întrucâtva urmărirea unor asemenea cazuri, deoarece ele nu se 
circumscriu bine în concepţia existentă a exploatării, în care răspunderea 
pentru exploatare poartă doar angajatorul. În cazurile mai sus pomenite 
pedeapsa pentru exploatare ar fi trebuit să o suporte şi angajatorul, şi 
intermediarul. În practică însă intermediarii suportă pedepse blânde, iar 
angajatorii, în genere, nu suportă nici o pedeapsă, întrucât se află în altă 
ţară. 

Concluzii şi recomandări 

Raportul finalizează cu o enumerare de concluzii dintre cele mai substanţiale 
privind rezultatele cercetării şi recomandările corespunzătoare. 
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Fenomenul trafic de fiinţe umane îşi trage rădăcinile dintr-un trecut foarte 
îndepărtat, din vremurile existenţei negoţului cu sclavi, când omul era 
tratat ca un obiect, iar a avea robi se considera un privilegiu social susţinut 
de stat. Odată cu evoluţia moralei sociale, comerţul cu robi s-a transformat 
din privilegiu în infracţiune, dar nu a dispărut de pe faţa pământului, ci a 
căpătat diverse forme noi, care, la începutul anilor ’90 ai secolului XX, a fost 
numit trafic de fiinţe umane. Acest fenomen social nu mai este susţinut de 
state şi legislaţia lor, cum era în epocile din trecut, când oameni capturaţi în 
unele ţări erau liber vânduţi, ca orice marfă, pe pieţele de robi din alte ţări, 
ca ulterior, ei şi urmaşii lor, să rămână condamnaţi pe viaţă la muncă silnică 
şi neremunerată, la existenţă nevolnică. În zilele noastre negustorii de 
oameni acţionează cu totul altfel. Făcând uz de procedee ilicite, ei izbutesc 
ca alţi oameni, ce fac parte de regulă din păturile social vulnerabile, să se 
deplaseze cu ajutorul acestora din ţara în care locuiesc spre altă ţară, în 
speranţa de a-şi ameliora existenţa. Dar de fapt nimeresc într-o situaţie de 
viaţă şi mai grea – ei sunt exploataţi fără nici o milă, violându-se drepturile 
şi libertăţile omului în scopuri de îmbogăţire. Oamenii care au nimerit 
într-o ţară străină în situaţie de trafic devin şi mai vulnerabili decât în 
patria lor, deoarece ei, de regulă, încalcă normele de şedere stabilite în 
această ţară, muncesc în afara pieţei oficiale de muncă şi nu cunosc limba 
acestei ţări. Traficanţii de persoane fac uz de orice capcane doar ca să-i ţină 
în situaţia de exploatare, să limiteze libertatea lor de circulaţie. De-aceea 
victimelor traficului de fiinţe umane le este greu să se elibereze din această 
situaţie şi să găsească dreptatea. Astfel  setea de căpătuire îi face pe unii 
din contemporanii noştri să înceapă a-i folosi pe semenii lor ca pe nişte 
lucruri. Anume de aceea este utilizată noţiunea „trafic de fiinţe umane”, 
pentru a sublinia că şi în zilele noastre există un asemenea fenomen social, 
când oamenii sunt folosiţi ca marfă, dar fireşte, această noţiune cuprinde 
un sens mai larg şi mai profund decât o tranzacţie de vânzare-cumpărare, 
obiectul căreia este omul. 

Natura complexă şi multiplană a fenomenului trafic de fiinţe umane 
a provocat şi mai provoacă dificultăţi la conceptualizarea noţiunii 
„trafic de fiinţe umane”. Experţii în problemă propun diferite abordări 
de conceptualizare şi polemicile nu se ostoiesc nici până în prezent. 
Prima definiţie a terminului „trafic de fiinţe umane”, acceptată la nivel 
internaţional, a apărut în anul 2000 în Protocolul privind prevenirea, 
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reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi 
copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transfrontaliere organizate, pe care specialiştii îl numesc adesea Protocolul 
de la Palermo. La acea vreme comunitatea internaţională era alertată de 
tot mai frecventele cazuri de scoatere-introducere a femeilor în scopul 
exploatării sexuale din ţara de origine într-o ţară de destinaţie, de regulă 
cu un nivel de dezvoltare economică mai înalt. Obiectul acestor infracţiuni 
de cele mai dese ori deveneau femeile tinere, cu vârsta între 16 – 25 de ani, 
induse iniţial în eroare referitor la viitoarea lor muncă în ţara de destinaţie. 
Adesea aceste infracţiuni erau comise de grupuri criminale organizate. 
Erau crunt violate drepturile şi demnitatea femeilor-victime, faţă de ele 
erau aplicate diverse forme de constrângere, răpire, înşelare ş. a. m. d., aşa 
încât să fie impuse să „muncească” în sfera businessului sexual, ceea ce 
este de neconceput pentru majoritatea oamenilor şi constituie o umilinţă 
extremă a demnităţii persoanei. 

La început, sarcina autorilor Protocolului de la Palermo se rezuma la 
elaborarea unui document exclusiv referitor la femei şi copii, cel mai des 
supuşi exploatării sexuale, însă mai târziu sarcina a fost extinsă. De aceea, 
prima noţiune „trafic de persoane” în documentele dreptului internaţional 
cuprindea fenomenul în diversele lui manifestări şi avea în vedere faptul 
că traficul de fiinţe umane poate avea loc nu numai în scopul exploatării 
sexuale, ci şi în scopul exploatării muncii, serviciilor forţate, precum şi în 
alte scopuri. Mai mult ca atât, Protocolul de la Palermo şi documentele 
adiţionale menite să-l explice, indicau la imperativul criminalizării tuturor 
manifestărilor fenomenului dat, şi nu numai a celor ce ţin de exploatarea 
sexuală a victimelor şi care erau înfăptuite cu participarea grupurilor 
organizate şi cu elementul transfrontalier. Cu toate acestea, însă, de-a lungul 
mai multor ani, majoritatea oamenilor asociază traficul de fiinţe umane cu 
exploatarea sexuală a femeilor. În multe ţări erau supuse urmăririi penale 
numai cazurile de trafic în scopul exploatării sexuale. 

Abia la câţiva ani după adoptarea Protocolului de la Palermo, la insistenţa 
organizaţiilor internaţionale de apărare a drepturilor şi în special după 
adoptarea în 2005 a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane1, cazurile de trafic de persoane în 
scopul exploatării muncii forţate sunt tratate mai cu atenţie, sunt operate 
1 Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 67-XVI din 30 martie 2006  „Pentru ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova ,  2006, nr. 66-69, art. 277).

modificări corespunzătoare în dreptul penal al mai multor ţări. Totodată, 
devine clar că soluţionarea unor asemenea cazuri reclamă specialiştilor 
cu mult mai multe eforturi, mai rar se încununează de succes, iar pentru 
elaborarea unor abordări comune în organizarea combaterii traficului 
de fiinţe umane, având în vedere şi asemenea cazuri, este nevoie de alte 
abordări decât în cazurile de trafic cu fiinţe umane în scopul exploatării 
sexuale.
 
Moldova se confruntă de asemenea cu dificultăţi în combaterea cazurilor 
de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate. Conducerea 
republicii este supusă criticilor pentru faptul că infracţiunile de trafic cu 
fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate sunt rar anchetate, iar 
infractorii rămân nepedepsiţi2. Republicii noastre i se recomandă tot mai 
insistent să întreprindă măsuri suplimentare privind depăşirea acestei stări 
de lucruri, utilizând deja experienţa de succes în combaterea cazurilor de 
trafic de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale, acumulată de republică 
în ultimii ani. 

Prezenta cercetare a Centrului Internaţional pentru Protecţia şi 
Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, Moldova (în continuare – 
Centrul Internaţional „La Strada”) este o tentativă de a analiza cauzele 
greutăţilor existente în sfera urmăririi penale şi dezbaterilor judiciare 
pe dosarele penale ce ţin de traficul de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate şi a elabora unele recomandări pentru conducerea ţării şi 
organizaţiile participante la contracararea traficului de fiinţe umane. 
2 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2011, page 260. Poate fi accesat: www.
state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011.
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Mulţumim specialiştilor din organizaţiile de stat, neguvernamentale şi 
interguvernamentale, care ne-au acordat sprijin la realizarea acestui 
studiu:

Raisa Botezatu şi Stanislav Rău, Curtea Supremă de Justiţie a •	
Republicii Moldova;
Irina Todorova şi Ina Rusu, Organizaţia Internaţională pentru •	
Migraţie, Misiunea în Moldova;
Vasile Rotaru, Dumitru Roman, Anatolii Donciu şi Diana Ioniţa, •	
membrii grupului de cercetare, instituit în cadrul proiectului 
„Prevenirea corupţiei şi nepedepsirii în lupta împotriva 
traficului de persoane prin abilitarea media şi prin consolidarea 
cooperării între societatea civilă şi organele de drept” 
(Preventing Corruption and Impunity in the Fight Against 
Trafficking through Empowering the Media and Fostering 
Cooperation between Civil Society and Law Enforcement 
Agencies), implementat de Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie, Misiunea în Moldova, cu susţinerea financiară a 
Departamentului de Stat al SUA.
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I. Cadrul studiului 

1.1. Scopurile şi obiectivele cercetării

Prezenta cercetare este axată pe identificarea şi studierea formelor de 
manifestarea în Moldova a fenomenului trafic de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate, precum şi a problemelor existente în sfera 
urmăririi penale şi a dezbaterilor judiciare pe cazuri penale, ce ţin de 
infracţiunile trafic de fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii 
forţate. 

În rezultatul cercetării urmează a fi elaborate recomandări pentru 
conducerea ţării şi organizaţiile participante la contracararea traficului de 
fiinţe umane pe următoarele aspecte ale organizării combaterii traficului 
de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate:

intensificarea urmăririi vinovaţilor, inclusiv prin perfecţionarea a) 
normelor juridice în domeniul dat;
protecţia şi asistenţa victimelor;     b) 
prevenirea cazurilor date, inclusiv prin perfecţionarea materialelor c) 
de instruire a specialiştilor.

Sarcinile principale ale cercetării includ:
analiza noţiunilor 1) trafic de fiinţe umane şi muncă forţată în 
documentele de drept internaţional şi în literatura ştiinţifică pe 
problematică;
definirea şi analiza problemelor în criminalizarea infracţiunilor 2) 
trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate, stabilirea 
legăturii şi influenţei concepţiilor „trafic de fiinţe umane” şi 
„muncă forţată” din documentele dreptului internaţional asupra 
criminalizării traficului de fiinţe umane în normele dreptului 
naţional;
colectarea datelor, prelucrarea şi analiza practicii legale aplicate 3) 
pe dosare penale   referitoare la infracţiunile trafic de fiinţe 
umane/copii în scopul exploatării muncii forţate, cu concentrare 
pe problemele aplicării practice a articolelor corespunzătoare ale 
Codului penal şi legătura lor cu construcţia de drept a infracţiunii;
analiza informaţiei privind cazurile reale de trafic cu fiinţe umane 4) 
în scopul exploatării muncii forţate şi a practicilor similare cu 
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evidenţierea elementelor acestora, în special procedeelor ilicite de 
influenţare, cu conceptualizarea ulterioară a noţiunilor;
elaborarea recomandărilor privind depăşirea problemelor 5) 
existente în urmărirea penală şi dezbaterile judiciare pe dosarele 
penale ce ţin de infracţiunea trafic de fiinţe umane/copii în scopul 
exploatării muncii forţate. 

1.2. Metodologia cercetării

Metodologia organizării cercetării a inclus câteva etape şi a fost realizată 
în cadrul câtorva proiecte. La începutul anului 2010 a fost realizată o 
chestionare prealabilă a specialiştilor din organele de drept, în cadrul 
altei cercetări a Centrului Internaţional „La Strada”.3 Această chestionare a 
purtat un caracter de prospectare şi s-a axat pe identificarea problemelor 
existente în sfera urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor trafic de 
fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii forţate. 

Ulterior, la începutul anului 2011 a fost întreprinsă o analiză repetată a 
cercetărilor şi altor materiale disponibile pe problematica dată, a fost 
elaborată ipoteza cercetării şi abordarea elaborării programului de 
cercetare, inclusiv a metodelor de colectare a datelor primare. Programul 
cercetării prevedea: 

analiza abordărilor conceptuale existente în tratarea noţiunilor 1) 
trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate şi muncă 
forţată  în dreptul internaţional, în baza cărora se materializa 
criminalizarea în cadrul dreptului naţional, precum şi în literatura 
ştiinţifică privind problematica dată; 
analiza construcţiilor de drept 2) trafic de fiinţe umane în scopul 
exploatări muncii forţate şi muncă forţată în dreptul naţional; 
colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor practicii 3) 
legale aplicate privind dosarele penale ce ţin de infracţiunile trafic 
de fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii forţate (art. art. 
165 şi 206 CP).

În februarie-aprilie 2011 a fost efectuată colectarea informaţiei primare 
privind cazurile reale de trafic cu fiinţe umane/copii în scopul exploatării 
muncii forţate, urmărirea penală pe aceste infracţiuni şi examinările 
3 Studiul fenomenului trafic de copii în Republica Moldova. Centrul Internaţional „La Strada”, Chişinău, 
2010. Versiunea electronică în limbile română, rusă şi engleză poate fi descărcată pe: http:/www.las-
trada.md/date /rapoarte    

judiciare. Au fost utilizate următoarele metode de colectare şi prelucrare 
a datelor primare:

analiza materialelor practicii legale privind dosarele penale ce ţin a) 
de traficul de fiinţe umane (art. 165  CP) şi trafic de copii (art. 206 
CP), de traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate 
şi a cerşitului (24 de dosare penale); 
analiza cazurilor reale de trafic cu fiinţe umane/copii în scopul b) 
exploatării muncii forţate din baza de date a Centrului Internaţional 
„La Strada” (25 de cazuri identificate în cadrul cărora a fost acordată 
asistenţă nemijlocită şi 580 de cazuri prezumate în cadrul cărora 
specialiştii de la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La 
Strada” au acordat consultări telefonice);
analiza elucidării problemelor în mass media.c) 

Accesul la materialele dosarelor penale pentru membrii grupului de 
cercetare a fost asigurat cu suportul reprezentanţilor Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova în cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei şi 
nepedepsirii în lupta împotriva traficului de persoane prin abilitarea media 
şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi organele de drept” 
(“Preventing Corruption and Impunity in the Fight Against Trafficking 
through Empowering the Media and Fostering Cooperation between Civil 
Society and Law Enforcement Agencies 2010-2013”), implementat de 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova. Proiectul 
dat a fost implementat cu susţinerea financiară a Departamentului de Stat 
al SUA. Dosarele penale au fost oferite pentru cercetare de reprezentanţii 
Curţii Supreme de Justiţie, respectându-se toate formalităţile ce ţin 
de protecţia datelor personale. Acces la informaţia primară obţinută 
în procesul cercetării au avut numai membri grupului de cercetare, ei 
obligându-se să respecte pe parcursul desfăşurării studiului standardele 
etice ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune şi să nu dezvăluie 
datele personale obţinute. Toate datele colectate în scopuri ştiinţifice la 
prelucrare au fost depersonalizate. În total au fost puse la dispoziţie 379 
de dosare penale, din care au fost selectate toate dosarele care aveau 
legătură cu traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate şi 
de cerşetorie (24 de dosare penale). Fiecare dosar era examinat ca o sursă 
de informaţie privind manifestarea unor elemente şi semne aparte ale 
fenomenului trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate. De 
aceea în raport sunt incluse descrierile unor cazuri separate, care permit a 
înţelege cum se manifestă anume un indiciu sau altul şi cum influenţează el 
evaluarea de ansamblu a situaţiei de trafic cu fiinţe umane. 
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Dat fiind numărul nu prea mare de dosare penale şi perioada de 
timp îndelungată (anii 2001-2008) pe parcursul cărora au avut loc 
evenimentele descrise în ele, adică în fiecare an de la 1 până la 5 cazuri 
studiate, pentru analiza, interpretarea datelor, formularea concluziilor 
şi recomandărilor, informaţia obţinută din materialele dosarelor penale 
a fost confruntată cu datele din alte cercetări, cu informaţia din baza de 
date a Centrului Internaţional „La Strada”, precum şi cu descrierile unor 
cazuri similare din mass media. 

În aceste scopuri din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada”, 
care conţine descrierea a peste 500 de cazuri de trafic cu fiinţe umane, 
au fost selectate 25 de anchete, completate în urma intervievării 
persoanelor ce au suferit în urma traficului de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate în anii 2001-2011. Structurarea interviului 
cu victimele au fost efectuată de specialişti instruiţi ai Centrului în 
diferiţi ani, pe măsura identificării acestor cazuri, utilizându-se o 
anchetă standard, compusă din 20 de întrebări. În plus, în Raport au 
fost folosite descrierile cazurilor de trafic cu fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate, acumulate de colaboratorii Liniei Fierbinţi 
a Centrului Internaţional „La Strada” în procesul consilierii anonime, 
acordate lucrătorilor migranţi şi membrilor familiilor acestora. S-a 
ţinut minuţios seamă de toate detaliile cazurilor studiate.

Toate numele pomenite în Raport ca fiind atrase în situaţii de trafic de 
persoane sunt conspirative. 

Informaţia empirică obţinută în rezultatul prelucrări şi analizei a 
fost confruntată cu teoria din domeniu, cu documentele dreptului 
internaţional, legislaţia Republicii Moldova, cu date disponibile 
din alte cercetări, cu bunele practici ale altor ţări în domeniul dat şi 
recomandările din literatura privind problematica în cauză. Analiza a 
fost efectuată din perspectiva abordării traficului de fiinţe umane ca cea 
mai gravă violare a drepturilor omului, ţinându-se seama de astfel de 
principii de bază ale dreptului democratic, cum e demnitatea persoanei, 
echitatea socială ş.a. 

Concluziile şi recomandările prezentului studiu au fost discutate în 
prealabil cu experţi în problematică şi corectate, ţinându-se cont de 
observaţiile şi sugestiile acestora. 

Urmând în continuare tema limitărilor, se cuvine să menţionăm că în cadrul 
cercetării respective a fost aplicată în principal metoda analizei calitative a 
informaţiei, utilizând întrucâtva şi metoda analizei cantitative a informaţiei. 
Avându-se în vedere deficitul de informaţie privind problema studiată şi 
gradul înalt de latenţă a fenomenului, nu s-a pus sarcina evaluării cantitative 
a gradului de răspândire în Moldova a traficului de fiinţe umane/copii 
în scopul exploatării muncii forţate, deoarece informaţia colectată este 
insuficientă pentru o astfel de evaluare. Studiul nu a inclus de asemenea 
o astfel de sarcina ca analiza indicilor componenţei infracţiunii (obiectul, 
subiectul, latura obiectivă şi cea subiectivă a infracţiunii) trafic de fiinţe 
umane, trafic de copii şi muncă forţată, consfinţite în normele dreptului 
penal al Republicii Moldova. 
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II. Traficul de fiinţe umane şi munca forţată în normele 
dreptului internaţional şi în literatura ştiinţifică. 
Probleme de terminologie şi conceptualizare 

2.1. Definiţia „trafic de fiinţe umane” în Protocolul de la Palermo şi 
elementele ei  

Prima definiţie a traficului de fiinţe umane, acceptată la nivel internaţional, 
a apărut în anul 2000 în Protocolul de la Palermo. Cum am mai menţionat, 
această definiţie cuprinde diverse forme de exploatare, inclusiv a muncii 
forţate. 

Expresia trafic de fiinţe umane indică recrutarea, transportul, a. 
transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare 
de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de 
constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate 
sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin ofertă sau acceptarea 
de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane 
având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea 
conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane 
sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau serviciile forţate, 
sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de 
organe; 
consimţământul unei victime a traficului de fiinţe umane pentru b. 
exploatarea amintită, astfel cum este enunţată la lit. a) din 
prezentul articol, este indiferent atunci când unul din oricare dintre 
mijloacele enunţate la lit. a) a fost folosit; 
recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea c. 
unui copil în scopul exploatării este considerată trafic de fiinţe 
umane, chiar dacă aceştia nu fac apel la niciunul dintre mijloacele 
menţionate la lit. a) a prezentului articol; 
termenul copil indică orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani. d. 

Articolul 3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de fiinţe umane, în special al femeilor 
şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transfrontaliere organizate.4 

4 Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 17-ХV din 17.02.2005 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 126).
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Definiţia trafic de fiinţe umane din Protocolul de la Palermo a avut un rol 
deosebit de important în elaborarea legislaţiei Republicii Moldova, precum 
şi a legislaţiei naţionale a altor ţări, în sfera combaterii traficului de fiinţe 
umane, axată pe implementarea practică a acestui Protocol. De-aceea este 
important să ne clarificăm cu elementele acestei definiţii. 

Pornind de la textul articolului 3 din Protocolul de la Palermo, este acceptat 
a diviza definiţia „trafic de fiinţe umane” în trei grupe principale de 
elemente:

A) acţiuni – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 
primirea de persoane;

B) procedeele de influenţare – ameninţarea cu forţa sau aplicarea ei 
ori alte forme de constrângere, răpirea, frauda, înşelăciunea, abuzul 
de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate, acceptarea de plăţi 
ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având 
autoritate asupra alteia;

C) scopuri – exploatarea, care include ca minimum exploatarea prosti-
tuţiei altor persoane sau alte forme ale exploatării sexuale, muncă sau 
servicii forţate, sclavie tradiţii, similare sclaviei, situaţia de servitute 
sau prelevare de organe.

Pentru utilizarea practică şi respectarea prevederilor Protocolului de la 
Palermo – organizarea combaterii fenomenului trafic de fiinţe umane – este 
important a înţelege semnificaţia fiecărui element, a şti să determinăm 
semnele lor. De pildă, recrutarea unui potenţial migrant pentru executarea 
unei munci oarecare în altă ţară nu constituie ca atare o infracţiune – asistenţă 
legală de plasare în câmpul munci peste hotare oferă în Moldova zeci de 
agenţii, care au licenţă pentru a presta asemenea servicii. Transportarea 
oamenilor peste hotare de asemenea nu este o infracţiune în majoritatea 
cazurilor. Aceste acţiuni devin elemente ale traficului de fiinţe umane numai 
în combinaţie cu alte elemente sau semne ale traficului de fiinţe umane, 
înainte de toate, dacă aceste acţiuni sunt comise cu aplicarea procedeelor 
interzise de influenţare, îndreptate spre atragerea şi ţinerea persoanei în 
situaţie de exploatare. 

Este important de asemenea a înţelege ce înseamnă exploatare şi care sunt 
semnele ei. 

Trebuie să remarcăm de asemenea că această clasificare este destul de 
convenţională.  Acţiunile atribuite la grupa A sunt examinate des şi ca etape 

consecutive de atragere a persoanei în situaţia de trafic de fiinţe umane, 
ce preced etapa finală – exploatarea. Procedeele de influenţare din grupa 
B reprezintă şi ele unele acţiuni, întreprinse de infractori la toarte etapele 
traficului de fiinţe umane în scopul ţinerii victimelor în această situaţie.

De aceea este forate important a avea o descriere exactă a fiecărui element 
al traficului de fiinţe umane. Numai în acest caz se pot identifica cazurile 
de trafic cu fiinţe umane, adică pot fi delimitate de alte cazuri de aflare 
a migranţilor în situaţii dificile. Aici însă apar dificultăţile, dat fiind că 
Protocolul de la Palermo nu defineşte elementele, lăsând astfel spaţiu pentru 
elaborarea legislaţiei la nivel naţional. 

În protocolul de la Palermo lipseşte de asemenea definiţia „muncă forţată”. 
Acest document al dreptului internaţional doar dă de înţeles că munca 
forţată, de rând cu exploatarea sexuală, sclavia, practicile similare sclaviei 
ş. a. reprezintă una din formele de exploatare. Cu alte cuvinte, Protocolul de 
la Palermo prin muncă subînţelege ceea ce noi înţelegem propriu-zis prin 
muncă în viaţa de toate zilele – activitate în sfera economică, atât în cadrul 
pieţei muncii oficiale, cât şi în afara ei. 

Lipsa definiţiilor elementelor noţiunii trafic de fiinţe umane generează 
dificultăţi în practica aplicării Protocolului de la Palermo, consolidarea 
prevederilor acestuia în normele dreptului naţional. În plus, traficul de fiinţe 
umane, ca şi concepţie, consfinţită în normele dreptului internaţional, este 
supusă în ultimul timp tot mai des criticii. Sunt tot mai multe voci care susţin 
că traficul de fiinţe umane poate fi examinat ca o modalitate de antrenare în 
situaţie de muncă forţată. Recrutorii mint potenţialele victime şi le ajută să 
se deplaseze în ţara de destinaţie, unde ele devin vulnerabile necunoscând 
limba, neavând bani şi cunoscuţi, având datorii pentru organizarea deplasării. 
Angajatorul din ţara de destinaţie stoarce foloase din această situaţie a 
lucrătorului, fixându-i o remunerare mizeră pentru munca lui, care e mult 
mai mică decât cea de piaţă, sau îl impune să lucreze gratis pentru el. 

Ca să ne dumerim în abordările conceptuale existente, în continuare vom 
examina mai în  detalii concepţia unor astfel de noţiuni ca muncă forată şi 
exploatarea muncii, dat fiind că ele au o mare importanţă pentru scopurile 
prezentei cercetări. Însă pentru aceasta suntem nevoiţi să ne adresăm 
altor acte internaţionale. Referitor la noţiunea muncă forţată, ca element al 
traficului de fiinţe umane, ONU recomandă, când acest lucru este aplicabil, 
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a utiliza concepţiile, elaborate în alte convenţii ale Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii (în continuare –OIM).5 

De remarcat că şi Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane (Varşovia, 16 mai 2005) în temei repetă concepţia 
trafic de fiinţe umane din Protocolul de la Palermo, dezvoltând-o şi 
aprofundând-o întrucâtva. Întrucât definiţia trafic de fiinţe umane din Protocol 
este identică cu definiţia trafic de fiinţe umane din Convenţia Consiliului 
Europei susmenţionată, nu ne vom referi detaliat la ultima definiţie. 

2.2. Munca forţată şi traficul de fiinţe umane

Noţiunea muncă forată este conceptualizată de Organizaţia Internaţională 
a Muncii. Există câteva Convenţii ale OIM, consacrate muncii forţate, cum 
ar fi Convenţia privind munca forţată din 1930 (Convenţia OIM nr. 29) şi 
Convenţia cu privire la abolirea muncii forţate din 1957 (Convenţia OIM nr. 
105). În prima sa Convenţie din 1930 în această chestiune OIM dă următoarea 
definiţie a muncii forţate:  

„Munca forţată sau munca obligatorie” înseamnă orice muncă sau serviciu, 
impusă unei persoane anumite sub ameninţarea cu o pedeapsă oarecare, 
pentru îndeplinirea căreia persoana respectivă nu şi-a propus serviciile sale 
benevol.

(Convenţia OIM nr. 29, art. 2, partea 1)

Astfel, definiţia muncii forţate dată de OIM cuprinde două elemente de 
bază: 

munca trebuie îndeplinită sub 1) ameninţarea unei pedepse şi  
munca trebuie îndeplinită 2) nu benevol, adică lipsind consim-
ţământul lucrătorului. 

Trebuie să ţinem cont că această definiţie a fost elaborată demult – mai 
bine de 80 de ani în urmă. De aceea OIM dă periodic explicaţii privind 
definiţia în cauză, în funcţie de realitatea la zi. Astfel, explicaţii detaliate 
referitor la cele două elemente ale acestei definiţii au fost aduse în 
publicaţia Biroului Mondial al Muncii „Alianţa Globală împotriva Muncii 
Forţate. Raport global, prezentat în conformitate cu mecanismul realizării 
Declaraţiei OIM despre principiile şi drepturile fundamentale în domeniul 
5 Lege-model privind combaterea traficului de persoane. ONU, Viena, 2010, pag.15. Versiunea electro-
nică a publicaţiei poate fi descărcată pe Internet: http://www.unodc.org/documents/human-traffick-
ing/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf

muncii”6, editat în 2005. În această publicaţie OIM dă o interpretare a 
definiţiei muncă forţată, pornind de la bilanţul activităţii organelor sale de 
control la 75 de ani de la adoptarea Convenţiei nr. 29. 

Referitor la primul element al muncii forate, ameninţarea unei pedepse, 
OIM menţionează în prezent că prin ameninţarea cu pedeapsa trebuie 
subînţelese diverse mijloace de menţinere a persoanei în situaţie de muncă 
forţată. La aceste mijloace OIM referă existenţa de facto a ameninţării sau 
una evidentă: 

abuz fizic în raport cu lucrătorul sau cu familia sa ori cu apropiaţii;• 
abuz sexual;• 
răzbunare excesivă;• 
condamnarea la închisoare sau oricare altă îngrădire fizică a • 
libertăţii circulaţiei;
amenzile în bani;• 
predarea către autorităţi (poliţiei, serviciilor de imigrare ş. a. m. d.) • 
şi deportarea;
eliberarea din serviciul curent;• 
neadmiterea la serviciul promis;• 
excluderea din comunitate şi viaţa socială;• 
lipsirea de drepturi şi privilegii;• 
lipsirea de hrană, acoperiş sau alte mijloace de existenţă;• 
transferul la o altă muncă, cu condiţii mai rele;• 
pierderea statutului social.• 

Toate cele enumerate OIM le numeşte forme ale ameninţării.7 În opinia 
noastră este o interpretare prea trasă de păr, aşa încât să încadreze 
realităţile vieţii sub definiţia munca forţată, adoptată la nivel mondial. 
Ameninţarea este o promisiune verbală în vederea aplicării pedepsei în 
caz de nesupunere, dar nu întruneşte acţiuni active, utilizate ca mijloace 
(procedee, instrumente) de ţinere a omului în situaţie de muncă forţată. 
Mai corect ar fi să vorbim de primul element al muncii forţate nu ca o 
ameninţare de pedeapsă, ci, ca şi în Protocolul de la Palermo, despre 
procedeele de influenţare, deoarece noţiunea „procedee” comportă un 
sens mai larg decât „ameninţare” (procedeele de influenţare includ şi 
ameninţarea). 
6 Глобальный альянс против принудительного труда. Глобальный доклад, представленный в 
соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. Женева, 2005 г.
7 Глобальный альянс против принудительного труда. Глобальный доклад, представленный в 
соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. Женева, 2005 г., стр. 6, п. 14.
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Cât despre cel de-al doilea element al muncii forţate – lipsa principiului 
benevol sau lipsa acordului pentru munca efectuată, în prezent OIM 
consideră că chiar dacă omul a şi dat iniţial acordul să muncească, el nu 
trebuie să fie luat în considerare la analiza situaţiei de muncă forţată. „Multe 
victime nimeresc în situaţia de muncă forţată prin consimţământul propriu, 
deşi nu fără înşelare şi fraudă, şi doar ulterior conştientizează că nu au 
libertate de acţiune ca să renunţe la această muncă. În continuare ele nu pot 
părăsi munca din cauza unor factori juridici, fizici sau psihologici, utilizaţi în 
calitate de instrument al constrângerii”.8 

În acelaşi timp, OIM numeşte lipsa acordului o „cale” spre munca forţată 
(atragerea în situaţie de muncă forţată?) şi referă aici:

naşterea în /moştenirea situaţiei de „sclavie” sau servitute;• 
răpirea fizică a omului;• 
vânzarea persoanei în proprietate altei persoane;• 
reţinerea fizică la locul activităţii de producţie (în închisoare sau în • 
domenii private);
constrângere psihologică, adică ordonarea la îndeplinirea unor lucrări, • 
consolidată prin ameninţare cu pedeapsă pentru nesupunere;
datorie silită (prin falsificarea conturilor, creşterea preţurilor, • 
diminuarea costului mărfii sau serviciilor, umflarea procentelor ş. a. 
m. d.); 
înşelarea sau promisiuni false referitor la tipul şi condiţiile de • 
muncă;
reţinerea şi neachitarea salariului;• 
confiscarea actelor de identitate sau a valorilor personale.• 
 

Interpretarea „lipsei acordului” ca o „cale” spre munca forţată de asemenea 
generează multe întrebări. Este o construcţie logică destul de controversată. 
În opinia noastră, şirul elementelor din această grupă este în mare măsură 
asemănător cu cel al elementelor din prima grupă şi constituie procedeele de 
influenţare, doar că la etapa de antrenare a persoanei în situaţia de muncă 
forţată (cu excepţia primului element, care nu se referă la acţiuni).

OIM recomandă a utiliza în practică elementele enumerate în cele două grupe 
pentru a scoate la iveală cazurile de muncă forţată, dar nu explică cum anume 
trebuie făcut acest lucru. Însă cum rezultă din însăşi definiţia muncii forţate, 
8 Глобальный альянс против принудительного труда. Глобальный доклад, представленный в 
соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. Женева, 2005 г., стр. 6, п.15.

trebuie identificată minimum combinaţia a două asemenea elemente ca să 
vorbim despre un caz de muncă forţată. Dar aceste elemente sunt în mare 
măsură similare şi ele pot fi divizate numai în cazul dacă examinăm situaţia de 
muncă forţată ca dezvoltare în timp – din momentul atragerii şi în continuare. 

Se cuvine a menţiona că elementele de bază ale muncii forţate ţin numai de 
procedeele de atragere şi reţinere a persoanei în situaţia de muncă forţată. Nici 
definiţia ca atare a muncii forţate, nici elementele ei de bază în interpretarea 
modernă a OIM nu spun nimic despre condiţiile de muncă şi ale traiului zilnic 
al lucrătorului, despre durata zilei de muncă, mărimea salariului. Or, multe 
victime ale muncii forţate lucrează şi trăiesc în condiţii groaznice, ziua lor de 
muncă poate dura şi 18 ore, iar remunerarea este mult mai joasă decât cea de 
pe piaţa muncii. Însă situaţia de muncă forţată este definită, în opinia OIM, nu 
atât de condiţiile de muncă grele şi nocive, cât de caracterul relaţiilor dintre 
lucrător şi angajator. OIM remarcă: „Munca forţată nu trebuie echivalată 
cu salariu mic sau condiţii de muncă proaste. Această noţiune nu cuprinde o 
necesitate pur economică, când lucrătorul consideră că el nu poate părăsi locul 
de muncă din cauza ocupaţiei de alternativă reale sau închipuite. Munca forţată 
reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului şi îngrădire a libertăţilor 
umane…”9  

Aşadar, analiza definiţiei muncă forată şi a celor două elemente de bază din 
Convenţia OIM nr. 29, precum şi tratarea lor modernă în publicaţiile OIM arată 
că definiţia ca atare este foarte laconică, ceea ce generează o libertate prea 
mare în interpretarea ei de către OIM. Or, această interpretare şi terminologia 
aplicată în context sunt destul de contradictorii. Şirul elementelor din cele 
două grupe ale elementelor de bază a muncii forţate nu oferă o caracteristică 
deplină a situaţiei de muncă forţată, suficientă pentru demascarea unor 
asemenea cazuri în practică. Astfel, OIM examinează, de exemplu, înşelăciunea 
doar ca o „cale” spre munca forţată, dar înşelăciunea este adesea folosită şi ca 
procedeu de ţinere în situaţia de muncă forţată. De pildă, angajatorii deseori 
promit lucrătorilor agricoli să achite salariul după realizarea recoltei, iar 
constructorilor – după darea în exploatarea a obiectului, dar aceste promisiuni 
mai târziu nu sunt onorate. În opinia noastră, ameninţarea şi înşelăciunea în 
mare parte se aseamănă. Şi una şi alta sunt promisiuni verbale aplicate ca să-l 
impună pe om să accepte decizia convenabilă, să-şi supună comportamentul 
lui. Însă înşelarea promite un beneficiu viitor, induce omul în eroare şi creează 
9 Глобальный альянс против принудительного труда. Глобальный доклад, представленный в 
соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. Женева, 2005 г., стр. 5.
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iluzia liberei decizii, pe când ameninţarea promite daună, provoacă frică şi 
impune în mod brutal supunere. 

În plus, în definiţia mucii forţate a OIM nu se spune nimic despre vulnerabilitatea 
victimei. Omul care a nimerit în situaţie de muncă forţată, în virtutea 
vulnerabilităţii sale, nu poate răspunde adecvat sau beneficia de protecţia 
statului (situaţie dificilă de viaţă). În opinia noastră, vulnerabilitatea victimei, 
care o face să se supună, constituie de asemenea un element al muncii forţate.

Definiţia muncii forţate nu spune nimic despre condiţiile de muncă, durata 
zilei de muncă. În acelaşi timp, acestea sunt caracteristici importante pentru 
demascarea practică a cazurilor de muncă forţată, în special când sunt folosite 
procedee subtile de constrângere. Însăşi OIM recomandă a utiliza aceste 
semne ca indicii ai exploatării la evaluarea situaţiei de trafic cu fiinţe umane 
după metodologia DELPHI10, elaborată de această organizaţie.
 
După cum am menţionat anterior, OIM atribuie munca forţată încălcării 
grosolane a drepturilor omului şi îngrădirii libertăţilor umane. Într-adevăr, 
procedeele de influenţare aplicate pentru atragerea şi ţinerea persoanei în 
situaţie de muncă forţată, precum şi condiţiile de muncă şi mărimea salariului 
umilesc demnitatea persoanei. Problema rezidă în faptul că această afirmaţie 
rămâne la nivel de declaraţie şi nu e dezvoltată în continuare spre înţelegerea 
conceptuală a noţiunii muncă forţată. „Demnitatea persoanei” este o noţiune 
dialectică profundă. Este necesar a dezvolta abordarea problemei 
muncii forţate din punctul de vedere al drepturilor omului şi a elabora 
mecanismul juridic de protecţie a demnităţii persoanei în această sferă, 
care ar sprijini trecerea de la nivel declarativ al reflecţiilor despre 
demnitatea persoanei la nivel practic de realizare a acestui principiu 
de bază al dreptului democratic. În acest scop e cazul să fie introdusă 
noţiunea muncă onorabilă. 

Dacă e să vorbim despre diferenţe în concepţia muncii forţate a OIM şi 
concepţia traficului de fiinţe umane din Protocolul de la Palermo, vom 
preciza, că Protocolul de la Palermo delimitează, cum am mai menţionat, 
munca forţată de alte forme de exploatare – exploatarea sexuală, sclavia, 
practici similare sclaviei, situaţie de servitute şi prelevarea de organe. OIM 
însă prin muncă subînţelege „orice lucru sau serviciu”, adică orice gen de 
activitate umană, atât legală, cât şi nelegală (inclusiv prostituţia, cerşitul 
10 Poate fi accesat pe: www.ilo.org/forcedlabour

etc.). OIM consideră că „…un gen sau altul de activitate nu e obligatoriu 
să fie recunoscut oficial ca gen de activitate economică ca să se încadreze 
potenţial în categoria muncă forţată.11  OIM referă exploatarea sexuală 
sub ameninţarea violenţei, sclavia, practicile similare sclaviei şi situaţia 
de servitute la formele de muncă forţată. Întrucât noţiunea muncă forţată 
a OIM cuprinde exploatarea omului în toate sferele de activitate umană, 
precum şi conţine un asemenea element cum e „calea” spre munca forţată, 
OIM consideră traficul de fiinţe umane una din formele muncii forţate.

Vorbind despre diferenţa dintre trafic de fiinţe umane şi muncă forţată, 
vom menţiona de asemenea că, potrivit convenţiilor internaţionale, 
statele în nici un caz nu trebuie să susţină traficul de fiinţe umane. În 
acelaşi timp statele recurg oficial la unele forme ale muncii forţate din 
motive ideologice, politice şi alte considerente. Lucru admis de convenţiile 
internaţionale. Astfel, Convenţia OIM nr. 29, art. 2, alineatul 2, admite 
aplicarea muncii forate în următoarele sfere:

orice lucru ori serviciu, impus în virtutea legilor cu privire a. 
la serviciul militar obligatoriu şi aplicabil pentru lucrările cu 
caracter pur militar; 
orice lucru sau serviciu, ce este parte a obligaţiunilor civice ale b. 
cetăţenilor unei ţări care se autoguvernează în totalitate; 
orice lucru sau serviciu, impus unei persoane oarecare ca urmare c. 
a unei sentinţe, emise prin decizia unei instanţe de judecată, 
cu condiţia că acest lucru sau serviciu este îndeplinit sub 
supravegherea şi controlul autorităţilor de stat şi că persoana în 
cauză nu va fi cedată sau transmisă la dispoziţia unor persoane, 
companii sau societăţi private;
orice muncă sau serviciu, impus în condiţiile unor circumstanţe d. 
excepţionale, adică în caz de război sau calamitate ori pericol 
de calamitate, cum ar fi: incendii, inundaţii, foamete, cutremur 
de pământ, epidemii puternice sau epizootii, invazie de animale 
sălbatice, insecte sau plante parazit, şi în general circumstanţe, 
ce pot pune în primejdie viaţa sau condiţiile normale de viaţă a 
întregii populaţii sau a unei părţi a populaţiei;
munci mărunte cu caracter comunitar, adică munci îndeplinite e. 
de către membrii unui colectiv în folosul direct al colectivului 
dat şi care din acest motiv pot fi considerate obligaţiuni civice 

11 Глобальный альянс против принудительного труда. Глобальный доклад, представленный в 
соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. Женева, 2005 г. , стр. 7, п.16.
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obişnuite ale membrilor colectivului cu condiţia că însăşi 
populaţia sau nemijlocit reprezentanţii ei au dreptul să-şi spună 
propria opinie referitor la raţionalitatea acestor munci. 

În afară de aceste cazuri, nu este interzisă munca forţată a condamnaţilor, 
existând doar unele limitări privind utilizarea ei. Însă, potrivit estimărilor 
OIM, numai 20% din întreg volumul muncii forţate este folosit de state. 
Partea leului revine agenţilor privaţi, care abuzează de situaţia de 
vulnerabilitate a oamenilor. 

Aşadar, analiza demonstrează că definiţia muncă forţată din  
Convenţia OIM nr. 29 este prea laconică şi necesită perfecţionare. 
Acest lucru permite interpretarea noţiunii prea liber şi diferit nu 
numai la nivel internaţional, dar şi la transferul ei în legislaţia 
naţională.   

Concepţia „muncii forţate” în interpretare modernă, descrisă 
în publicaţiile OIM, este destul de complicată, contradictorie, 
construcţiile logice utilizate generează multe întrebări. Dar aceste 
publicaţii au o valoare incontestabilă sub aspectul descrierii 
detaliate a modalităţilor de influenţare, utilizate pentru atragerea 
şi ţinerea persoanelor în situaţie de muncă forţată, ceea ce poate 
fi aplicat în dreptul naţional. Dar nu putem utiliza direct noţiunea 
muncă forţată în tălmăcirea noţiunii trafic de fiinţe umane din 
Protocolul de la Palermo, deoarece concepţia OIM a muncii forţate are 
deosebiri substanţiale faţă de concepţia Protocolului de la Palermo. 
Aceste diferenţe comportă caracter pur ştiinţific, însă pot exercita 
influenţe considerabile asupra faptului cum statele vor identifica 
şi proteja victimele traficului de fiinţe umane şi ale muncii forţate 
şi trebuie luate în considerare la elaborarea legislaţiei naţionale în 
scopul aplicării practice a prevederilor Protocolului de la Palermo.

2.3. Exploatarea muncii şi munca onorabilă

Potrivit Protocolului de la Palermo, exploatarea, ca scop al traficului de 
fiinţe umane, „…conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei 
alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau serviciile 
forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de 
organe”. Ultimii ani, în publicaţiile unui şir de organizaţii internaţionale 

şi în ale experţilor în problematică, precum şi în procesul diverselor 
dezbateri la nivel internaţional este utilizată noţiunea „exploatarea prin 
muncă” în contextul traficului de fiinţe umane, deşi ea nu se regăseşte în 
definiţia „trafic de persoane” din Protocolul de la Palermo. Mai mult ca atât, 
„traficul de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă” a fost supusă 
criminalizării într-un şir de state europene.12 De aceea vom încerca să 
analizăm noţiunea „exploatarea prin muncă”, făcând trimitere la diferite 
surse.

O definiţie a „exploatării”, unanim acceptată în lume, ca scop a traficului 
de fiinţe umane nu există. Cuvântul „exploatare” provine de la franţuzescul 
„exploitation» - folosirea, stoarcerea profitului (de pe urma muncii străine, 
resurselor naturale, a transportului, mijloacelor muncii). Deşi în zilele 
noastre utilizarea muncii străine este un fenomen pretutindeni răspândit, 
cu toate acestea, ca noţiune, exploatarea muncii străine ori exploatarea 
prin muncă comportă un subtext negativ. 

Mai plenar, noţiunea exploatare este studiată în lucrările lui Karl Marx, 
dar el atribuia această noţiune în exclusivitate sferei economice. Marx 
considera că cea mai evidentă formă de exploatare este sclavia, bazată pe 
lipsa completă de drepturi juridice ale sclavului, impunerea fizică la muncă 
neremunerată şi confiscarea rezultatelor muncii. 

Sclavia se deosebeşte cardinal de alte forme de exploatare. Persoana aflată 
în robie este inevitabil impusă să muncească, de altfel, această situaţie 
purtând un caracter permanent şi transmiţându-se adesea prin moştenire. 
Caracterul permanent este o caracteristică importantă a sclaviei. Statutul 
social al sclavului este întărit de stat prin legi, care confirmă „condiţiile de 
existenţă a omului, în raport cu care sunt înfăptuite toate atribuţiile ce ţin 
de dreptul de proprietate”.13 Stăpânului de robi îi aparţin toate drepturile 
asupra sclavului – de stăpânire, folosire, dispunere. Înfăptuirea drepturilor 
de proprietate de către stăpân distruge individualitatea umană, ca persoană 
purtătoare de drepturi individuale. Sclavia coboară omul sub aspect legal 
până la starea de proprietate, robul nu are nici un drept. În zilele noastre, 
sclavia, în formula ei clasică, se păstrează doar în una din statele africane. 
Dar în multe ţări continuă să fie utilizate practicile sau condiţiile similare 
sclaviei, starea de captivitate.
12 А. Боршевский. Нарушение конституционных прав граждан: торговля людьми. 
Противодействие торговле людьми в зарубежных странах. «Закон и жизнь», 2010 №1, стр. 37.
13 Convenţia Ligii Naţiunilor privind sclavia, 1926, pct. 1, art. 1.
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Lucrările lui Marx reflectă bine noţiunea sclavie şi ne ajută să înţelegem că 
sclavia nu are nevoie de criminalizare la nivel naţional, ca element al 
traficului de fiinţe umane, deoarece ea nu poate exista fără sprijinul 
statului. Numai statul poate proclama dreptul de proprietate asupra 
sclavilor. Dacă însă statul sprijină sclavia, atunci el nu o persecută prin 
lege. Chiar şi cele mai groaznice condiţii de muncă, ce pot fi demascate 
în zilele noastre, pot fi calificate doar ca nişte condiţii similare sclaviei. 
Ceea ce arată că nu toate elementele traficului de fiinţe umane din 
Protocolul de la Palermo trebuie supuse criminalizării la nivel 
naţional. 

Potrivit teoriei lui Marx, în capitalism nu se mai constată constrângerea 
fizică la muncă, confiscarea gratuită a rezultatelor muncii şi totala lipsă 
de drepturi juridice ale lucrătorilor. În capitalism lucrătorul încheie 
benevol un contract de muncă cu angajatorul. El poate desface oricând 
acest contract şi încheia un nou contract cu un alt angajator. Ambele 
părţi compar ca participanţi cu drepturi egale la tranzacţie. Însă Marx 
considera că în capitalism exploatarea există totuşi. În capitalism Marx 
vedea rădăcinile exploatării în proprietatea exploatatorului asupra 
mijloacelor de producţie şi atingerea unui nivel anumit de dezvoltare a 
forţelor de producţie. Potrivit teoriei marxiste, în economia capitalistă, 
el, capitalistul, ca proprietar al mijloacelor de producţie, îşi însuşeşte 
diferenţa de noul cost creat de lucrătorii năimiţi şi costul braţelor 
de muncă ale acestora în forma de salariu (plusvaloarea). Premizele 
materiale ale exploatării îl constituie un astfel de nivel al dezvoltării 
forţelor de producţie, în cadrul căruia omul poate produce un produs nu 
numai pentru a-şi acoperi nevoile sale minime (produsul necesar), ci şi 
un oarecare surplus (produs suplimentar), care şi este însuşit de către 
proprietarii mijloacelor de producţie. Astfel, după Marx, exploatarea 
rezidă în extragerea profitului de către angajator din munca lucrătorilor.  

Teoriile economice nemarxiste de regulă au de asemenea o atitudine 
negativă faţă de exploatare, dar o consideră un element indispensabil 
economiei de piaţă, în descreştere odată cu dezvoltarea acesteia. Ele 
afirmă că preţul nou se constituie prin participarea echitabilă a tuturor 
factorilor de producţie, dar nu numai a muncitorilor năimiţi. Atât teoria 
lui Marx, cât şi teoriile economice nemarxiste converg cu Protocolul 
de la Palermo în faptul că munca este atribuită sferei economice. 
În acelaşi timp, teoriile economice nu oferă un sens strict faptului, cum 

putem măsura nivelul exploatării şi stabili răspunderea angajatorului 
pentru depăşirea unui nivel anume. 

De aceea, noţiunea „exploatarea muncii” trebuie examinată în raport 
cu noţiunea „muncă onorabilă”. Munca omului într-o societate 
democratică trebuie să fie onorabilă, adică să asigure dezvoltarea 
individualităţii umane. În practică însă, în virtutea diverselor cauze, 
angajatorii nu întotdeauna creează condiţii onorabile de muncă şi 
remunerare a lucrătorilor, expunându-i astfel exploatării. Nivelul 
exploatării poate fi diferit, în funcţie de aceasta şi exploatarea 
poate lua forme variate, de la uşoare până la cele mai crunte, la 
care se atribuie munca forţată şi sclavia. Pentru a defini strict formele 
exploatării, este necesar şi o un sistem strict de indicii ai exploatării.

Însă o opinie unică în problema formelor exploatării muncii şi a indicilor 
acesteia la nivel internaţional nu există. Majoritatea experţilor sunt de acord 
că exploatarea prin muncă este ceva ce zace dincolo de cadrul condiţiilor 
onorabile de muncă ale lucrătorului şi nivelului de piaţă a remunerării lui, 
dar în acelaşi timp ceva mai puţin greu decât munca forţată. Totodată, într-
un şir de ţări este supus criminalizării nu traficul de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate, ci traficul de fiinţe umane în scopul exploatării 
prin muncă. Acest lucru ţine, probabil, de lipsa unei terminologii clare. 

Clar este doar faptul că noţiunea „exploatarea muncii” şi „munca 
forţată” ţin de organizarea muncii şi traiului cotidian al lucrătorilor, 
remunerarea muncii, de condiţiile de muncă, durata zilei de muncă, 
caracterul relaţiilor dintre lucrător şi angajator şi de gravitatea 
consecinţelor muncii pentru lucrător. 

Specialiştii din diferite ţări îşi exprimă îngrijorarea referitor la lipsa unei 
terminologii unice în problema dată şi încearcă să clasifice oarecum şi să 
coreleze noţiunile „muncă onorabilă”, „exploatarea prim muncă”, „munca 
forţată” şi „trafic de fiinţe umane”. 

Astfel, binecunoscuta organizaţie neguvernamentală internaţională din 
sfera contracarării traficului de fiinţe umane Alianţa Globală Împotriva 
Traficului de Femei (GAATW), de pildă,  în una din publicaţiile sale recente 
încearcă să diferenţieze cumva noţiunile „muncă”, „exploatarea prin muncă”, 
„muncă forţată” şi „trafic de fiinţe umane”. În acelaşi timp, autorii se plâng 
că aceste noţiuni sunt foarte greoaie, în multe privinţe intersectându-se 
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şi că pentru ei este greu să se elaboreze careva cadru teoretic. Dar ca să 
reprezinte măcar cât de cât diferenţele dintre aceste noţiuni, autorii recurg 
la schema grafică de mai jos.14  

Tra�ic de �iinţe umane

Muncă forţată

Exploatarea 

muncii

Muncă

De precizat, că această schemă grafică, ca şi orice model de procese complicate, 
nu reflectă pe deplin procesele reale. În plus, înscrisul „Exploatarea muncii” 
trebuie înlocuit, în opinia noastră, cu „Forme uşoare de exploatare a muncii”, 
deoarece munca forţată este de asemenea exploatarea muncii. 

Specialiştii Colegiului juridic din Washington al Universităţii Americane de 
asemenea au încercat în una din publicaţiile din februarie 201115 să traseze 
un oarecare hotar între noţiunile menţionate mai sus. Pentru evaluarea 
14 Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking  and Labour. GAATW Working Papers  Series, 
2010.
15 Slavery, Forced Labor, Debt Bondage and Human Trafficking: from conceptional confusion to targe-
ted solutions. Issue paper 2. Center for Human Rights and Humanitarian Law, Washington College on 
Law, American University, 2011. Poate fi accesat pe: 
http://rightswork.org/2011/02/slavery-forced-labor-debt-bondage-and-human-trafficking-from-
conceptual-confusion-to-targeted-solutions/ 

nivelului de exploatare a muncii ei au propus să fie utilizată următoarea 
gradaţie de evaluare de la 1 la 10:

1- 2 3- 5 6- 8 9- 10  
Munca forţată

    

Exploatarea în raport 
cu salarizarea și 
condiţiile de muncă

Unele probleme ce 
ţin de salarizare și 
securitatea muncii

Salariul pe piaţa 
muncii, condiţii de 
muncă în securitate

Evaluarea 9-10 corespunde nivelului de muncă onorabilă. În acelaşi timp, 
spre deosebire de publicaţiile GAATW, autorii delimitează două nivele de 
exploatare între munca onorabilă şi munca forţată. În plus, autorii înşişi 
recunosc că nu există o partajare strictă între gradaţia 2 şi 3, pentru că sunt 
posibile cazurile când lucrătorii primesc un salariu bun pentru munca în 
condiţii grele de exploatare. La părerea autorilor, numai instanţa de judecată 
poate stabili cu precizie în ce caz angajatorul a trecut hotarul înspre exploatare 
şi muncă forţată. Însă careva criterii pentru instanţele de judecată autorii nu 
propun, ceea ce poate îndreptăţi ţările cu drept de precedent, dar nicidecum 
ţările cu drept continental, în numărul căror intră şi Republica Moldova. 

Baerbel Heide Uhl, membru al grupului de experţi pentru traficul de fiinţe 
umane al Comisiei Europene şi cunoscut autor al diverselor publicaţii pe 
tema traficului de fiinţe umane şi drepturilor omului, consideră că termenul 
„exploatare” este elementul principal al definiţiei trafic de fiinţe umane din 
Protocolul de la Palermo.16 În acelaşi timp, Protocolul nu conţine o definiţie 
clară a acestui termen şi deocamdată nu a fost elaborată nici abordarea cum 
poate fi măsurat nivelul de exploatare. Toate acestea complică identificarea 
victimelor exploatării prin muncă şi asigurarea accesului acestor oameni la 
asistenţa necesară din partea societăţii. 

Baerbel Uhl menţionează că timp îndelungat în convenţiile internaţionale 
era folosită nu noţiunea „în scopul exploatării sexuale”, ci noţiunea „scopuri 
amorale”. Cuvântul „amoral” înseamnă desfrânat, contradictoriu eticii/
moralei. Morala şi etica sunt calităţi spirituale şi sufleteşti, necesare omului 
în societate, reguli ce definesc comportamentul lui în societate. Morala este 
în strânsă legătură cu dreptul şi influenţează dezvoltarea acestuia. Abia în 
anul 1949 noţiunea „exploatare” pentru prima dată a fost extinsă asupra 
sferelor neeconomice ale activităţii umane (cerşitul şi prostituţia), dar acest 
lucru nu a condus la aceea ca toate victimele traficului de fiinţe umane să 
16 Terminology matters: what do we mean when we refer to “exploitation”? Baerbel Heide Uhl, 2011. 
Poate fi accesat: http://rightswork.org/2011/02/terminology-matters-what-do-we-mean-when-we-
refer-to-exploitation%E2%80%99/
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înceapă a fi tratate egal, ca lucrători care sunt nevoiţi să-şi câştige bucăţica 
de pâine în virtutea unei necesităţi economice. 

În pofida informaţiei foarte interesante din publicaţia dată, trebuie 
să remarcăm că autorul nu propune vreo idee nouă întru soluţionarea 
problemelor de terminologie, ci doar accentuează necesitatea iminentă 
de a conştientiza critic termenii „exploatare”, „muncă forţată”, „sclavie” în 
raport cu noţiunea „trafic de fiinţe umane” şi elaborarea unor standarde, 
înainte de toate, în terminologie. 

Există încă multe publicaţii ale OSCE, consacrate problemelor traficului 
de fiinţe umane, muncii forţate şi exploatării prin muncă. OSCE nu 
numai că acordă o atenţie deosebită acestor probleme – organizaţia 
respectivă a proclamat chiar lupta cu traficul de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii una din direcţiile prioritare ale politicii sale. Practici 
interesante deţine organizaţia neguvernamentală britanică „Antislavery 
International”17 şi alte organizaţii. Dar deocamdată toate aceste nu sunt 
decât opinii ale experţilor. În practică însă se resimte nevoia elaborării 
unei terminologii standard în sfera dată, unanim acceptată la nivel 
internaţional. 

În esenţă, traficul de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă ori 
în scopul exploatării muncii forţate reprezintă o încălcare a drepturilor 
migranţilor la muncă. Exploatarea se manifestă prin încălcarea drepturilor 
omului, când condiţiile de muncă şi de trai umilesc demnitatea umană 
şi împiedică dezvoltarea individualităţii. O experienţă bogată în sfera 
dată deţin organizaţiile care apără drepturile migranţilor. Urmează să 
valorificăm experienţa lor şi să o raportăm la concepţia traficului de 
fiinţe umane şi la institutul demnităţii persoanei. Urmează să răspundem 
la întrebarea care sunt caracteristicile principale ale unei asemenea 
noţiuni ca munca onorabilă (standardul minim), în ce condiţii încălcarea 
drepturilor migranţilor degenerează în exploatare prin muncă, muncă 
forţată sau trafic de fiinţe umane. Şi acest lucru trebuie făcut având în 
vedere că munca migranţilor este folosită nu numai în limitele pieţei de 
muncă oficiale. Manifestarea exploatării prin muncă şi a muncii forţate 
depinde de faptul unde sunt oamenii exploataţi: pe piaţa de muncă legală 
(deschisă) ori pe piaţa nelegală (neagră). În primul caz elementele muncii 
forţate pot fi montate în relaţii de muncă normale.  
17 Klara Skrinvankova. Between decent work and forced labor: examining the continuum of exploita-
tion . 2010.

Exploatarea se manifestă şi prin încălcarea legislaţiei muncii 
(nerespectarea normelor protecţiei muncii, neachitarea sau achitarea cu 
întârziere a salariului ş. a. m. d.). O experienţă bogată în această privinţă 
deţin sindicatele. În ce condiţii aceste încălcări ale legislaţiei încep să 
capete forme atât de periculoase, ce devine infracţiune şi este pasibil 
criminalizării? Trebuie delimitate elementele şi indicii exploatării prin 
muncă ca infracţiune penală de elementele şi indicii exploatării prin 
muncă drept încălcări ale legislaţiei muncii. 

E necesar de asemenea a analiza şi generaliza experienţa diferitelor ţări, 
probată în practica din sfera combaterii traficului de fiinţe umane în lipsa 
definiţiilor unor asemenea noţiuni ca „exploatare” şi „exploatare prin 
muncă”, în lipsa unei abordări comune/standard a chestiunii exploatării. 
Aşadar, analiza arată că noţiunile „exploatarea muncii” şi „exploatare 
prin muncă” în raport cu noţiunea „trafic de fiinţe umane” nu sunt 
conceptualizate şi nu au o definiţie unanim acceptată, deocamdată nici 
măcar nu sunt elaborate abordări comune privind conceptualizarea 
lor. Experţii doar menţionează necesitatea standardizării acestor 
noţiuni la nivel internaţional. 

Cele mai uşoare forme ale exploatării prin muncă, cum ar fi 
încălcarea regulilor securităţii muncii, depăşirea duratei stabilite 
a zilei de muncă, reţinerea salariului ş. a., reprezintă încălcări 
ale legislaţiei muncii de către angajatori. Pentru aceste încălcări 
angajatorul poartă răspundere în limitele dreptului muncii şi ale 
celui contravenţional. Atunci însă când în plus la aceste încălcări 
angajatorul, singur sau prin intermediul altor persoane, foloseşte 
procedee interzise de influenţare în scopul atragerii şi ţinerii 
lucrătorilor în situaţie de exploatare, situaţia poate fi calificată ca 
muncă forţată şi/sau trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate, pasibilă urmăririi penale. 
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III. Traficul de fiinţe umane şi munca forţată în normele 
dreptului naţional. Criminalizarea traficului de fiinţe 
umane

3.1. Sarcinile şi problemele criminalizării traficului de fiinţe umane

Puterea concepţiei trafic de fiinţe umane, descrisă în convenţiile 
internaţionale - Protocolul de la Palermo şi Convenţia Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, rezidă  în faptul că ea 
a stabilit raportul între complexul de fapte şi acţiuni ce au loc în ţările 
de origine, de tranzit şi de destinaţie a traficului de fiinţe umane. Lucru 
care a îmbogăţit percepţiile noastre despre lumea contemporană, despre 
consecinţele globalizării şi evoluţia proceselor migraţioniste. Sarcina 
principală a celor care au elaborat Protocolul de la Palermo era să facă sfera 
de aplicare a acestui protocol cât mai extinsă, să cuprindă toate formele 
traficului de fiinţe umane  şi să protejeze cât mai multă lume, întrucât orice 
om, indiferent de vârstă şi sex, poate deveni victima acestui trafic. 

În rezultat, concepţia traficului de fiinţe umane s-a dovedit a fi foarte 
complicată, ulterior acest lucru complicând şi criminalizarea traficului 
de fiinţe umane la nivel naţional. Sunt prea multe elemente, care se 
împart în trei grupe: 

А) acţiuni (recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea, primirea 
de persoane), care nu sunt ca atare infracţiuni, dar capătă caracter 
infracţional în virtutea procedeelor ilicite de influenţare şi prezenţa 
scopului de exploatare;

В) procedeele de influenţare (constrângerea, răpirea, înşelarea ş. a.), 
care de asemenea constituie anumite acţiuni şi pot fi aplicate la 
toate etapele traficului de fiinţe umane, de la recrutare până la 
exploatare; 

С) scopurile exploatării, care nu întotdeauna constituie o infracţiune, 
decât unele forme ale ei, hotarul dintre acestea fiind foarte şters. 

În plus, aceste elemente pot fi completate cu astfel de factori cum sunt 
caracterul transfrontalier şi criminalitatea organizată. 

Cazurile reale de trafic includ numai unele elemente din cele enumerate 
în definiţia „trafic de fiinţe umane” din Protocolul de la Palermo. De aceea 
în cazul criminalizării este foarte important ce combinaţie de elemente 
caracterizează cazul de trafic. 
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Răspuns la această întrebare ne oferă publicaţia ONU „Principii de 
conducere pentru organele de drept privind realizarea Convenţiei ONU 
împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate şi Protocoalelor 
adiţionale”.18 Potrivit pct. 33, partea a doua, a acestor Principii: „Principala 
obligaţiune rezidă în a institui răspunderea penală pentru traficul de fiinţe 
umane ca pentru un ansamblu de elemente componente, dar nu pentru 
elemente separate ca atare. Astfel, orice faptă, care combină în sine oricare 
dintre acţiunile şi procedeele de influenţare menţionate şi este înfăptuită 
în oricare din scopurile numite, trebuie să fie incriminată ca trafic de fiinţe 
umane”.

Aşadar, conform intenţiei celor care au elaborat Protocolul de la Palermo, 
traficul de fiinţe umane reprezintă o combinaţie a trei grupe de elemente – 
măcar o acţiune din grupa A, măcar unul din procedeele de influenţare din 
grupa B şi măcar unul din scopurile de exploatare din grupa C.

Raportate la traficul de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă 
aceste trei grupe de elemente ar include: 

A. Acţiuni – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea şi primi-
rea de persoane;

B. Procedeele de influenţare – ameninţarea  cu recurgere sau recurgere 
la forţă, ori alte forme de constrângere, răpirea, frauda, înşelăciunea, 
abuz de autoritate sau de situaţie de vulnerabilitate, oferta sau 
acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul 
unei persoane având control asupra alteia;

C. Scopul exploatării – muncă şi servicii forţate. 

În plus, este necesar a aborda criminalizarea traficului de fiinţe umane 
diferenţiat, în funcţie de rolul pe care îl joacă ţara pe arena traficului de fiinţe 
umane mondial (furnizor, teritoriu de tranzit sau ţară de destinaţie).19

Dificultăţile criminalizării traficului de fiinţe umane au fost sesizate chiar 
şi de autorii Protocolului de la Palermo. Astfel punctul 13 al Principiilor 
de conducere pentru organele de drept privind realizarea Convenţiei 
ONU împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate şi Protocoalelor 
adiţionale avertizează că formulările şi termenii acestei Convenţii au fost 
18 Руководства для законодательных органов по осуществлению конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. A se vedea: http://www.
unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
19 А. Боршевский. Нарушение конституционных прав граждан: торговля людьми. 
Противодействие торговле людьми в зарубежных странах. «Закон и жизнь, 2010 №1, стр. 37. 

scopuri comune ale unor ţări diferite: „…nivelul lor de abstracţie este 
superior celui necesar pentru legislaţia internă. De aceea în loc de a 
include literalmente o prevedere sau alta a Convenţiei şi protocoalelor 
adiţionale în legislaţia proprie, autorilor de legi naţionale le 
recomandăm să transmită spiritul şi sensul diferitelor articole”20. 

Ca urmărirea penală a traficului de fiinţe umane să se desfăşoare cu succes, 
este necesar a elabora şi a consfinţi în Codul penal o astfel de construcţie 
de drept a acestei infracţiuni, care să poată fi aplicată eficient în practică. 
Elementele traficului de fiinţe umane, ca fenomen social, s-ar putea 
deosebi considerabil de elementele construcţiei de drept trafic de 
fiinţe umane ca infracţiune. Conceptualizarea fenomenului trebuie să 
cuprindă toate formele lui, iar criminalizarea – doar pe cele foarte şi extrem 
de periculoase pentru societate. Dificultatea criminalizării fenomenului 
rezidă şi în faptul că omul nu poate fi condamnat pentru un complex de 
evenimente şi acţiuni interconexe, ci pentru acţiuni ilicite concrete, săvârşite 
cu intenţie criminală. Pentru criminalizarea eficientă a traficului de fiinţe 
umane este important a ne clarifica în ce anume rezidă aceste acţiuni ilicite, 
intenţia criminală, ce consecinţe pot avea acestea pentru victimă şi cum 
pot fi ele probate. Adică, pentru criminalizare este mai important aplicarea 
practică, decât abordarea ştiinţifică. 

Totodată, la criminalizarea traficului de fiinţe umane trebuie să se ţină cont 
de tradiţiile juridice ale ţării, înscriindu-se perfect în sistemul de drept. 
Întrucât definiţia „trafic de fiinţe umane” cuprinde astfel de noţiuni ca 
„munca forţată”, „exploatarea” ş. a., este necesar a aduce în concordanţă 
normele Codului penal referitoare la traficul de fiinţe umane cu acele 
norme care se referă la alte noţiuni, incluse în definiţia traficului de fiinţe 
umane, precum şi cu normele Codului muncii şi ale Codului cu privire la 
contravenţii. 

Astfel, în faţa persoanelor care urmau să elaboreze anumite norme ale 
Codului penal al Republicii Moldova în scopul realizării Protocolului 
de la Palermo s-a pus o sarcină deloc simplă. În acelaşi timp trebuie să 
remarcăm, că criminalizarea traficului de fiinţe umane în Moldova a avut 
loc în termeni foarte restrânşi, sub o influenţă internaţională considerabilă. 
În plus, Moldova, ca stat independent tânăr, s-a confruntat şi se confruntă 
cu dificultăţi în elaborarea normelor de drept, şi nu numai în domeniul 
20 Руководствa для законодательных органов по осуществлению конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. ООН, Нью-Йорк, 2004, 
стр. 276. Versiunea în limbile rusă şi engleză poate fi descărcată din Internet: http://www.unodc.org/
pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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dreptului penal. Date fiind condiţiile istorice, Moldova nu are experienţă de 
elaborări teoretice în sfera juridică. În timpul existenţei Uniunii Sovietice, 
aceste elaborări teoretice erau realizate la Moscova. Moldova se confruntă 
cu o penurie acută de specialişti cu gândire sistemică, care pot cuprinde 
întreg sistemul de drept. De aceea sistemul de drept al Republicii Moldova 
în mare parte este o moştenire a ştiinţei sovietice, dezvoltarea căreia nu 
poate fi numită sistemică. 

O problemă serioasă este şi faptul că ştiinţa sovietică nu recunoştea 
demnitatea persoanei – categorie a dreptului natural, care are o mare 
importanţă pentru realizarea Protocolului de la Palermo. Regimul totalitar 
nu avea nevoie de individualitate şi drepturile ei, iar omul era tratat ca 
un şurub al mecanismului de stat, şi nu ca o individualitate valoroasă şi 
irepetabilă. Demnitatea persoanei este principiul de bază al dreptului 
democratic, consfinţit în Constituţia ţării, iar ulterior şi în normele de 
drept în formulă de obligaţii, permisiuni şi restricţii pozitive, inclusiv în 
cadrul dreptului penal. În structura de drept a statului bazat pe ordinea 
de drept demnitatea persoanei trebuie să compară, ca institut juridic, 
drept o asociere în complex a normelor ce reglementează relaţiile sociale 
la congruenţa diferitelor domenii ale dreptului. Moldova are mult de lucru 
pentru a depăşi această moştenire a dreptului sovietic şi a aduce sistemul 
juridic în concordanţă cu cerinţele unui stat bazat pe ordinea de drept. 

După dobândirea independenţei, Moldova a adoptat o nouă Constituţie, 
al cărei articol 1 glăsuieşte: „Republica Moldova este un stat de drept, 
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă 
valori supreme şi sunt garantate”.21 Astfel  demnitatea persoanei a fost 
consfinţită în Constituţia Republicii Moldova. Însă crearea unui mecanism 
juridic funcţionabil de realizare a demnităţii persoanei în toate sferele de 
relaţii, inclusiv în domeniile reglementate de dreptul muncii, rămâne o 
sarcină anevoioasă pentru ţara noastră, de altfel ca şi pentru alte state în 
curs de dezvoltare. 

3.2. Traficul de fiinţe umane în normele dreptului penal 

În Codul penal al Republicii Moldova traficul de fiinţe umane este 
criminalizat separat de traficul de copii. În acelaşi timp, Codul penal 
atribuie nu se ştie de ce infracţiunea trafic de fiinţe umane (art. 165 CP) la 
21 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 28.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
19994, nr. 1).

infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei (Capitolul III 
CP), iar infracţiunea trafic de copii (art. 206 CP) o atribuie la infracţiunile 
contra familiei şi minorilor (Capitolul VII CP). 

Pentru comiterea acestor două infracţiuni legislaţia prevede pedepse 
severe (de la 5 ani privaţiune de libertate până la închisoare pe viaţă).
 

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 

unei persoane, cu sau fără consimţământul acesteia, în scop de 
exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau 
servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare 
sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de 
prelevare a organelor sau ţesuturilor, săvârşită prin:

a) ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin 
răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul 
întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod 
rezonabil, precum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane atât fizice, cât şi 
juridice;

b) înşelăciune;
c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau 

primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani, cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu 
lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:
a) de către o persoană care anterior a săvârşit o faptă prevăzută la alin. 

(1);
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de două sau mai multe persoane;
e) de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu înaltă 

funcţie de răspundere;
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f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei;

g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante 
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, 
dependenţei fizice, a armei,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu 
lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 

criminală;
b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală 

psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere 
penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această 
calitate procesuală.

Articolul 206. Traficul de copii
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 

unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii 
pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine 
controlul asupra copilului, în scopul:

a) exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în 
industria pornografică;

b) exploatării prin muncă sau servicii forţate;
b1) practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice;
c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în 

cazul adopţiei ilegale;
d) folosirii în conflicte armate;
e) folosirii în activitate criminală;

f) prelevării organelor sau ţesuturilor umane;
g) abandonării în străinătate;
h) vânzării sau cumpărării,

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 12 ani, cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:
a) de violenţă fizică şi psihică, de aplicare a armei de foc sau de ame-

ninţare cu aplicarea acesteia;
b) de abuz şi violenţă sexuală;
c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate 

a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;

f) de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit aceleaşi acţiuni;
b) săvârşite asupra a doi sau mai multor copii;
c) săvârşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană 

cu înaltă funcţie de răspundere;
d) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 

criminală;
e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală 

psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;
f) săvârşite asupra unui copil în vârstă de până la 14 ani

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, 
iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 
7000 la 9000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul 
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de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei 
juridice.

(4) Victima traficului de copii este absolvită de răspundere penală 
pentru infracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această calitate 
procesuală.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie  
2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129,  
art. 1012).

De menţionat, că într-o formulă aproximativă cu ceea cum sunt reprezentate 
în prezent în legislaţia Moldovei şi în prezentul raport articolele 165 şi 206 
CP, ele au început a fi aplicate din 2003, când a intrat în vigoare actualul Cod 
penal. Aceste articole au fost deja modificate de câteva ori, dar problemele 
privind aplicarea lor în practică mai persistă şi astăzi. În plus, aceste articole 
nu acţionează în practică fără explicaţiile Curţii Supreme de Justiţie  a 
Republicii Moldova22, care cuprinde definiţiile majorităţii elementelor 
acestor infracţiuni. 
 
După cum arată analiza articolelor 165 şi 206 ale Codului penal al Moldovei, 
în procesul  criminalizării prevederile Protocolului de la Palermo au fost 
aproape completamente transferate în legislaţia penală a Republicii Moldova 
şi au devenit elemente ale construcţiei de drept a două infracţiuni – trafic 
de fiinţe umane şi trafic de copii. Unicul indiciu, conform căruia în dreptul 
penal al Moldovei sunt divizate cazurile de trafic cu fiinţe umane, este vârsta 
majoratului victimei, adică traficul de fiinţe umane mature este despărţit de 
traficul de copii. În rezultat, aceste două infracţiuni poartă o componenţă 
alternativă complexă, ce include multe elemente, întâlnite în viaţa reală în 
diferite combinaţii. Astfel, la criminalizarea traficului de fiinţe umane în 
Moldova s-a întâmplat ceea, despre ce avertizau autorii Protocolului de la 
Palermo, presupunând că acest lucru ar putea genera dificultăţi la aplicarea 
prevederilor lui în practică. 

Drept dovadă precizăm că criminalizarea traficului de fiinţe umane a fost 
marcată de cadrul indicaţiilor privind aplicarea Protocolului de la Palermo. 
După cum s-a mai menţionat, criminalizarea urma să fie desfăşurată 
ţinându-se cont de faptul că infracţiunea trafic de fiinţe umane reprezintă 

22 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării le-
gislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 37 de la 22.11.2004. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, nr. 8, 2005. 

o combinare a trei grupe de elemente. Dacă luăm în considerare faptul că, 
în temei, cazurile de trafic pot fi clasificate după astfel de indiciu ca scopul 
exploatării, înseamnă că şi definiţia trafic de fiinţe umane, în procesul 
criminalizării, poate fi divizată în principiu în câteva infracţiuni conform 
aceluiaşi principiu, aşa încât să simplificăm  construcţia de drept a infracţiunii, 
să o facem mai pe înţeles şi mai comodă pentru aplicare în practică. Altfel zis, 
în procesul criminalizării, de pildă, puteau fi divizate traficul de fiinţe umane 
în scopul exploatări sexuale de traficul de fiinţe umane în copul exploatării 
muncii forţate şi elabora pentru aceste infracţiuni construcţii de drept şi 
articole în Codul penal separate. Nu întâmplător, în legislaţia penală a unor 
ţări, cum e, de exemplu, Germania şi SUA, traficul de fiinţe umane în scopul 
exploatării prin muncă este supus criminalizării separat de traficul de fiinţe 
umane în scopul exploatării sexuale.23 Însă Moldova nu a valorificat această 
oportunitate teoretică în procesul criminalizării. 

Vom preciza totuşi că la criminalizarea traficului de fiinţe umane/copii în 
Moldova au fost incluse în construcţia de drept a acestor infracţiuni unele 
elemente suplimentare, care lipsesc în Protocolul de la Palermo, fapt ce a 
complicat şi mai mult construcţia de drept a infracţiunilor. Astfel, în art. 
art. 165 şi 206 CP au fost incluse suplimentar unele scopuri ale exploatării, 
care nu sunt enumerate în Protocolul de la Palermo, cum ar fi „folosirea în 
conflicte armate”, „folosirea în activităţi criminale”, „prelevarea ţesuturilor”. 
În plus, în articolul 206 au fost incluse astfel de scopuri ale exploatării cum 
sunt „exploatarea în industria pornografică”, „abandonarea în străinătate”, 
„vânzarea sau cumpărarea”, „exploatarea în sclavie sau în condiţii similare 
sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale”. Nu vom analiza în detalii aceste 
aspecte, ele fiind situate în afara prezentei cercetări. 

Totodată, în art. art. 165 şi 206 au fost modificate unele procedee de 
influenţare, enumerate în Protocolul de la Palermo. Astfel, dacă în Protocolul 
de la Palermo „situaţia de vulnerabilitate” este atribuită scopurilor 
exploatării, apoi în articolele citate ale Codului penal „reţinerea în situaţie 
de vulnerabilitate” se referă la căile sau procedeele de influenţare asupra 
victimelor. 

Şi mai e ceva. În articolele nominalizate din CP nu a fost inclusă „fraudă”, ceea 
ce este absolut corect din punctul de vedere al legislaţiei naţionale. Fraudă 
sau escrocheria este incriminată prin articolul 190 CP, ea referindu-se la 

23 А. Боршевский. Нарушение конституционных прав граждан: торговля людьми. Противо-
действие торговле людьми в зарубежных странах. «Закон и жизнь», 2010 №1, стр. 37. 
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infracţiunile contra proprietăţii şi rezidă în înşelare sau abuzul de încredere 
în scopul dobândirii bunurilor străine. Escrocheria, după cum e definită 
în dreptul penal al Moldovei, nu poate fi un element al traficului de fiinţe 
umane/copii. 

Articolul 190. Escrocheria
(1) Escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane 

prin înşelăciune sau abuz de încredere,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi 
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Escrocheria săvârşită:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi 
convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(3) Escrocheria săvârşită de un grup criminal organizat sau de o 
organizaţie criminală
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în 
mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale.

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârşite în proporţii 
mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de până la 5 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârşite în proporţii 
deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de până la 5 ani.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie  2002 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129,  art. 
1012).

În acelaşi timp, în art. art. 165 şi 206 CP procedeele de influenţare asupra 
victimelor traficului de fiinţe umane au fost considerabil extinse în comparaţie 

cu Protocolul de la Palermo şi diferenţiate în fiecare articol în trei grupe 
după gradul de gravitate a infracţiunii şi cu diferenţierea corespunzătoare a 
pedepsei.

Participarea la traficul de fiinţe umane/copii a unor grupuri criminale organizate 
în normele respective ale Codului penal este apreciată ca circumstanţă 
agravantă. Cât despre posibilele variante ale traficului de fiinţe umane, cum 
este transfrontalier sau naţional, acest aspect nu şi-a aflat reflectare în art. art. 
165 şi 206 CP. Adică aceleaşi articole pot fi aplicate şi pentru urmărirea penală 
a traficului în interiorul ţării. 

Mai trebuie să remarcăm că atât în art. art. 165 şi 206 CP, cât şi în Protocolul de 
la Palermo, cerşitul nu este inclus în noţiunea de „muncă forţată”, deşi, cum am 
mai menţionat, OIM îl consideră o formă a muncii forţate. 

Am mai menţionat că în scopul aplicării corecte a art. art. 165 şi 206 CP, 
Curtea Supremă de Justiţie a elaborat în 2004 explicaţii speciale „Cu privire 
la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi 
traficul de copii”.24 Ulterior, în 2008 Curtea Supremă de Justiţie a revenit la 
această chestiune.25 Însă analiza acestor explicaţii arată că şi ele au nevoie de 
îmbunătăţire. Din păcate, în ele nu este suficient prezentat faptul că traficul de 
fiinţe umane reprezintă etape consecutive, începând cu recrutarea şi sfârşind 
cu exploatarea, şi că exploatarea nu e numai un scop, dar şi o etapă a traficului, 
ca şi recrutarea, transportarea, transferul şi adăpostirea persoanei. Acest lucru 
poate genera dificultăţi la aplicarea în practică a explicaţiilor. Mai detaliat ne 
vom referi cu alte observaţii la acest document în compartimentele ulterioare 
ale prezentului raport. 

3.3. Munca forţată în diferite domenii şi în normele de drept

Munca forată şi exploatarea prin muncă pot şi trebuie să fie în normeду 
dreptului constituţional, penal, al muncii şi contravenţional ale Republici 
Moldova. Prin urmare, spre deosebire de traficul de fiinţe umane, construcţia 
de drept „muncă forţată” trebuie să cuprindă noţiunile muncă forţată nu numai 

24 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării le-
gislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 37 de la 22.11.2004. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, nr. 8, 2005, cu modificările ulterioare. 
25 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la introducerea mo-
dificărilor în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica 
aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 9 de la 22.12.2008. 
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, 2009, nr. 4-5/51.
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din dreptul penal, dar şi din alte ramuri ale dreptului. Ea trebuie să combine 
aceste noţiuni într-un sistem logic unic şi să servească scopurilor şi sarcinilor 
întregii legislaţii. Să analizăm dacă e anume aşa, comparând noţiunile „muncă 
forţată” în diferite domenii ale dreptului. 

Dreptul constituţional

Dreptul omului la muncă este garantat de Constituţia Republicii Moldova. 
Articolul 43 din constituţie stabileşte că „Orice persoană are dreptul la muncă, 
la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă…”.26 

Constituţia nu conţine o interdicţie directă a exploatării muncii. În acelaşi timp, 
Constituţia include un şir de garanţii ale statului, încălcarea cărora serveşte de 
indicii ai exploatării prin muncă. Astfel, conform articolului 43 al Constituţiei:

„(2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile protecţiei privesc 
securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, 
instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, 
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi 
alte situaţii specifice. 

(3) Durata săptămânii de muncă este de cel mult 40 de ore”. 

Munca forţată este interzisă conform alienatului (1) al articolului 44 al 
Constituţiei Republicii Moldova. Constituţia nu dă nici un fel de explicaţii 
privind faptul ce se subînţelege prin muncă forţată. 

De remarcat că în dreptul constituţional nu este utilizată noţiunea „muncă 
onorabilă”, statul numai garantează „condiţii echitabile şi satisfăcătoare de 
muncă”. Lipsa noţiunii „muncă onorabilă” în normele de drept complică 
elaborarea noţiunii „exploatare”. În plus, statul nostru nu garantează dreptul 
la remunerarea muncii în condiţiile pieţei muncii, ci numai a salariului minim. 
Prin urmare, remunerarea muncii conform unor norme mai joase decât cele 
ale pieţei muncii nu poate fi considerată exploatare în ţara noastră şi nu poate 
fi persecutată conform legii, ca în ţările democratice dezvoltate. 

Dreptul muncii

Codul muncii al Republicii Moldova conţine şi el o normă generală privind 
interdicţia muncii forţate (alineatul 1 şi 3 din articolul 7), dar cu anumite clauze 
26 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1).

(alineatul 5 din articolul 7). În plus, Codul muncii conţine noţiunea „muncă 
forţată”, bazată pe Convenţiile OIM (alineatul 2 şi 4 din articolul 7).

Articolul 7. Interzicerea muncii forţate (obligatorii)
(1) Munca forţată (obligatorie) este interzisă.
(2) Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă 

sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără 
consimţământul acesteia.

(3) Se interzice folosirea sub orice formă a muncii forţate (obligatorii), 
şi anume:

a) ca mijloc de influenţă politică sau educaţională ori în calitate de 
pedeapsă pentru susţinerea sau exprimarea unor opinii politice 
ori convingeri contrare sistemului politic, social sau economic 
existent;

b) ca metodă de mobilizare şi utilizare a forţei de muncă în scopuri 
economice;

c) ca mijloc de menţinere a disciplinei de muncă;
d) ca mijloc de pedeapsă pentru participare la grevă;
e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenenţă socială, naţi-

onală, religioasă sau rasială.
(4) La munca forţată (obligatorie) se atribuie:
a) încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului sau 

achitarea parţială a acestuia;
b) cerinţa angajatorului faţă de salariat de a-şi îndeplini 

obligaţiile de muncă în lipsa unor sisteme de protecţie 
colectivă sau individuală ori în cazul în care îndeplinirea 
lucrării cerute poate pune în pericol viaţa sau sănătatea 
salariatului.

(5) Nu se consideră muncă forţată (obligatorie):
a) serviciul militar sau activităţile desfăşurate în locul acestuia de cei 

care, potrivit legii, nu îndeplinesc serviciul militar obligatoriu;
b) munca unei persoane condamnate prestată în condiţii normale 

în perioada de detenţie sau de liberare condiţionată de pedeapsă 
înainte de termen;

c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, 
precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite 
de lege.

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162,  art. 648)
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Astfel, Codul muncii referă la elementele „muncii forţate” nu numai 
mijloacele de influenţare (constrângere) a lucrătorului, dar şi astfel de 
elemente care ţin de organizarea şi remunerarea muncii, precum şi de 
condiţiile de muncă:

încălcarea termenelor stabilite de achitare a salariului;a) 
achitarea parţială a salariului;b) 
încălcarea regulilor securităţii muncii la cererea angajatorului. c) 

După cum am mai menţionat, aceste elemente sau indicii le putem referi 
nu numai la noţiunea „muncă forată”. Înainte de toate ele se potrivesc 
noţiunii „exploatarea prin muncă”.

Dreptul contravenţional

Codul contravenţional al Republicii Moldova nu conţine asemenea noţiuni 
ca „muncă forţată” sau „exploatare prin muncă”, dar include capitolul VI, 
care conţine două articole privind contravenţiile, ce atentează la drepturile 
muncii ale persoanei fizice. Aceste articole se referă la răspunderea 
persoanelor juridice şi fizice pentru încălcări ce ţin de protecţia muncii 
şi remunerarea ei.   

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei privind protecţia muncii
(1) Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi 

la igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii se sancţionează 
cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 120 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite asupra minorului se sancţionează cu 
amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pen siilor, 
burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi 
cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie

(1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit 
pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale 
de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter 
permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă 
de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, 
cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit 
pentru plata pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru 
efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin 
legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 110 la 
200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere, cu amendă de la 220 la 300 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice.

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 
octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, 
art. 15)

Codul contravenţional atribuie descoperirea faptelor contravenţionale 
competenţei Inspecţiei muncii:

Articolul 409. Inspecţia Muncii
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 55–61 se constată de Inspecţia 

Muncii.
(2) Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii 
inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre 
examinare în fond instanţei de judecată competente.

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 
octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 
3-6, art. 15)

Astfel, formele uşoare ale exploatării muncii, ce ţin de protecţia muncii 
şi remunerarea muncii, conform legislaţiei Moldovei sunt considerate 
contravenţii. Aceste contravenţii sunt de competinţa Inspecţiei muncii şi 
pentru comiterea lor este prevăzută o răspundere administrativă sub formă 
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de amenzi. Formele grave de exploatare, referitoare la aplicarea procedeelor 
interzise de influenţare a lucrătorilor în scopul antrenării sau reţinerii în 
situaţie de exploatare, sunt incriminate în cadrul dreptului penal. 

Dreptul penal

Munca forţată este supusă criminalizării în Codul penal, ca element al 
traficului de fiinţe umane, în articolele 165 şi 206 CP, dar şi separat, ca 
infracţiune specifică, în articolul 168 CP. Deşi Protocolul de la Palermo nu 
obligă criminalizarea infracţiunilor asociate, o astfel de abordare este logică, 
pentru că munca forţată nu totdeauna poate fi element al traficului de fiinţe 
umane şi nu totdeauna e posibil a proba că ea a fost element al traficului de 
fiinţe umane. Biroul ONU pentru Combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii 
recomandă de asemenea a supune criminalizării infracţiunile ce ţin de traficul 
de fiinţe umane.27 Prin urmare, munca forţată poate fi supusă criminalizării 
ca infracţiune separată. Altă poveste e că articolele Codului penal, care se 
referă la traficul de fiinţe umane şi munca forţată, nu trebuie să se contrazică 
şi trebuie să conţină indicaţii stricte privind calificarea infracţiunilor în cazul 
concurenţei normelor de drept. 

Articolul 168. Munca forţată
Forţarea unei persoane să presteze o muncă împotriva dorinţei sale, 
ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii, obţinerea 
muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau 
ameninţare cu violenţă
se pedepsesc cu închisoare de până la 3 ani.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 
(Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2002, nr. 128-129, art. 1012).

Articolul 168 CP conţine următoarele elemente-procedee de influenţare în 
scopul reţinerii în situaţie de muncă forţată: 

forţarea;a) 
ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii;b) 
înşelăciunea;c) 
constrângere;d) 
violenţa sau ameninţarea cu violenţă.e) 

27 Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. Глобальная программа 
по борьбе с торговлей людьми. ООН, 2006 г., стр. 37. Versiunile în limbile rusă şi engleză pot fi des-
cărcate în Internet:  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-ru.pdf

Considerăm că, „constrângerea” trebuie exclusă din acest articol, deoarece 
este o noţiune complicată, care absoarbe alte elemente ale acestui 
articol, ca „ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii” 
„înşelăciunea”, „violenţă sau ameninţarea cu violenţă”. Toate acestea sunt 
forme ale constrângerii. Într-o construcţie de drept a infracţiunii muncii 
forţate nu trebuie incluse elemente complicate. Acest lucru creează 
probleme în practica aplicării articolului dat. 

În plus, articolul 168 nici pe departe nu enumeră toate procedeele, descrise 
în publicaţiile ştiinţifice privind problematica dată şi în explicaţiile OIM. 
În opinia noastră, construcţia de drept a articolului 168 CP reclamă o 
perfecţionare cardinală.  

Infracţiunea muncă forţată, ca şi trafic de fiinţe umane, se referă la 
infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei. Aceste 
infracţiuni sunt incriminate în capitolul  III al Codului penal. Dar, din motive 
absolut neînţelese, Codul penal prevede pedepse mult mai severe pentru 
trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii decât pentru exploatarea 
muncii ca atare. Ori aceste infracţiuni se deosebesc doar prin faptul că 
traficul de fiinţe umane presupune existenţă unor etape de pregătire – 
recrutarea, transportarea şi transferul. Astfel, art. 165 CP „Traficul de fiinţe 
umane” prevede o pedeapsă de la 5 la 20 de ani, art. 206 CP „Traficul de 
copii” prevede privaţiunea de libertate de la 8 la 20 de ani sau închisoare 
pe viaţă, iar art. 168 CP „Munca forţată” prevede privaţiunea de libertate pe 
un termen de până la 3 ani.  

De remarcat că potrivit art. 16 CP, care stabileşte clasificarea infracţiunilor 
în funcţie de caracterul şi gradul de gravitate a infracţiunii, munca forţată şi 
traficul de fiinţe umane se referă la categorii diferite de infracţiuni. Astfel, 
traficul de fiinţe umane (inclusiv în scopul exploatării muncii forţate) se 
referă la categoria infracţiunilor grave şi deosebit de grave, traficul de copii 
se referă la categoria infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional 
de grave, iar munca forţată – la infracţiunile mai puţin grave. Pentru 
infracţiunile mai puţin grave Codul penal prevede o pedeapsă maximă cu 
închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. 
 
Fireşte, putem aprecia diferit gradul de pericol social al infracţiunilor trafic 
de fiinţe umane şi muncă forţată. Pericolul social presupune nu numai daună 
contra persoanei, dar şi contra societăţii şi a statului. Desigur, infracţiunile 
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trafic de fiinţe umane adesea poartă un caracter transnaţional şi de aceea 
afectează grav imaginea Moldovei pe plan internaţional. Însă diferenţa 
dintre pedepsele pentru traficul de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii şi munca forţată este totuşi prea mare. 
În continuare să comparăm elementele noţiunii articolelor 165 şi 168 
CP, care se referă la procedeele de influenţare. Articolul 206 CP nu-l vom 
analiza, deoarece, pornind de la Protocolul de la Palermo, procedeele de 
influenţare nu trebuie luate în consideraţie la calificarea infracţiunii „trafic 
de copii”. 
Aşadar, articolul 165 CP conţine următoarele elemente – procedeele de 
influenţare în scopul menţinerii în situaţie de trafic cu fiinţe umane, inclusiv 
la etapa muncii forţate: 

ameninţarea cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice, a) 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin:

răpire; a. 
confiscare a documentelor şi prin servitute în scopul întoarcerii b. 
unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil; 
ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei c. 
victimei sau altor persoane, atât fizice, cât şi juridice;

b) înşelăciune;
с) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau 

primire a unei plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane;

d) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei;

e) folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a 
asigura subordonarea persoanei; 

 f) folosirea violului, dependenţei fizice, a armei.

După cum arată analiza, articolul 165 CP conţine mult mai multe elemente 
care se referă la procedeele de influenţare decât articolul 168 CP. Aceste 
elemente sunt strict clasificate şi se rezumă la trei subgrupe potrivit 
gravităţii daunei pentru victimă. 

În opinia noastră, din textul articolului este absolut clar că procedeele de 
influenţare enumerate se referă nu numai la astfel de etape ale traficului 
de fiinţe umane cum este recrutarea, transportarea, transferul, 
adăpostirea sau primirea persoanei, dar şi la etapa finală – exploatarea 
muncii forţate. Şi în general este clar că prin muncă forţată se subînţelege 

munca în procesul căreia angajatorul utilizează procedee de influenţare 
interzise pentru ţinerea lucrătorului în această situaţie.

Însă în explicaţiile Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (pct. 
4.2.)28 privind elementele infracţiunii trafic de fiinţe umane şi copii, despre 
care am mai pomenit deja, printre altele, se dă tălmăcirea noţiunii „muncă 
forţată”, de altfel cu trimitere la Convenţia OIM:

4.2. În corespundere cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Internaţi-
onale a Muncii privind munca forţată sau obligatorie exploatarea 
muncii sau serviciilor forţate constituie: 
a) determinarea victimei prin constrângere să îndeplinească o 

muncă pe care din propria iniţiativă şi voinţă nu ar înde plini-o; 
b) punerea victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era 

obligată de a o efectua; 
c) ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii;
d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere, 

violenţă sau ameninţare cu violentă… 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
„Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul 
de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 37 de la 22.11.2004. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, nr. 8, 2005.

În această definiţie se enumeră anumite procedee de influenţare, aplicate 
pentru deţinerea în situaţie de muncă forţată. Din această definiţie rezultă 
că procedeele de influenţare enumerate la pct. 2.3. al acestui document se 
referă numai la etapele recrutării, transportării, dării-primirii persoanei, dar 
nu la etapa exploatării. La părerea noastră, acestea doar complică noţiunile 
„muncă forţată” şi „trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate”, 
în special subpunctul d) al punctului 4.2., din care în genere nu e clar cine e 
vinovat de situaţia muncii forţate – angajatorul sau lucrătorul. 

Aşadar, după cum arată analiza noţiunii „muncă forţată” în dreptul 
penal, ea este tratată diferit în două articole ale Codului penal – 165 
şi 168, iar Curtea Supremă de Justiţie dă şi a treia tălmăcire a acestei 
noţiuni. 

28 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării le-
gislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 37 de la 22.11.2004. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, nr. 8, 2005.
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 IV. Probleme ale urmăririi penale şi examinării judiciare

Caracterul complicat al construcţiei de drept al infracţiunii trafic de fiinţe 
umane în dreptul penal permite interpretarea diferită în practică a indicilor 
traficului de fiinţe umane. Acest lucru dă o oarecare libertate organelor de 
drept, dar şi complică colectarea probelor privind infracţiunea săvârşită. 
Multe dosare, clasificate iniţial ca infracţiuni ale traficului de fiinţe umane, 
ulterior, la examinarea în instanţele de judecată, sunt recalificate pe alte 
articole ale Codului penal. 
  
Problemele ce ţin de  aplicarea în instanţele de judecată a legislaţiei 
referitoare la traficul de fiinţe umane şi traficul de copii au fost 
consemnate de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova29 încă în 
anul 2006 în baza analizei dosarelor examinate în instanţele de judecată 
în anii 2004 – 2005. De precizat că atunci Curtea Supremă de Justiţie a 
studiat 34 de dosare pe art. 165 CP şi 7 dosare pe art. art. 206 şi 207 CP, 
ce-i drept, nu e clar dacă printre acestea au fost dosare penale ce ţin de 
exploatarea muncii forţate. Curtea Supremă de Justiţie a remarcat atunci 
o practică nu prea mare privind aceste dosare, o cunoaştere insuficientă 
a legislaţiei de către unii judecători în acest context, lipsa explicaţiilor în 
multe chestiuni privind aplicarea legislaţiei în cauză. Au fost menţionate 
dificultăţile obiective existente la probarea infracţiunilor date. Curtea 
Supremă de Justiţie a mai atras atenţia la recalificarea dosarelor penale 
pe trafic de fiinţe umane, de altfel în unele cazuri greşit, cu eliberarea 
ulterioară de pedeapsă prin amnistie. Se mai arăta că judecătorii schimbă 
calificarea infracţiunilor în baza argumentelor că victimele îşi schimbă 
depoziţiile, fără a ţine cont că ele de cele mai multe ori sunt traumatizate, 
iar examinarea judiciară este percepută de ele ca o încercare grea. 
Conform dosarelor studiate, instanţele de judecată nu practicau audierile 
victimelor (chiar nici a minorilor) în încăperi separate, în lipsa inculpaţilor 
şi a rudelor acestora.   

După cum s-a mai menţionat, o chestionare prealabilă a specialiştilor 
din organele de drept, realizată la începutul anului 2010 în cadrul unei 
cercetări a Centrului Internaţional „La Strada”, a scos la iveală existenţa 
unor probleme în urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor trafic 
de fiinţe umane. În procesul chestionării specialiştii au indicat că le este 
29 Informaţie  cu privire la rezultatele generalizării practicii judiciare pe cauzele cu privire la traficul 
de fiinţe umane, traficul de copii, scoaterea ilegală a copiilor din ţară şi proxenetism. Buletinul Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr. 5.
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cel mai greu să desfăşoare urmărirea penală pe infracţiunea trafic de 
fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate decât pe infracţiunea 
trafic de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale. Au fost detectate 
următoarele  probleme:

infracţiunea trafic de fiinţe umane, consfinţită în dreptul penal al 1) 
Republicii Moldova, poartă un caracter complicat şi include multe 
semne, care în situaţii reale se întâlnesc în combinaţii diferite, 
ceea ce generează anumite complicaţii la calificarea acestor 
infracţiuni;
Codul penal al Republicii Moldova prevede pedeapsă penală pentru 2) 
trafic de fiinţe umane ca pentru un şir de fapte interconexe, care 
pot fi calificate ca infracţiuni independente, ceea ce generează de 
asemenea anumite complicaţii la calificarea acestei infracţiuni;
este complicat a proba legătura dintre acţiunile ilicite care 3) 
constituie etapele consecutive ale infracţiunii unice trafic de fiinţe 
umane, de la etapa recrutării până la etapa exploatării victimei;
este complicat de probat intenţia criminală a recrutorilor;4) 
este complicat a proba influenţarea ilicită la diferite etape a 5) 
traficului de fiinţe umane, dacă faţă de victimă nu a fost aplicată 
constrângerea fizică (violenţa, îngrădirea libertăţii de circulaţie, 
confiscarea documentelor), ci a fost aplicată înşelăciunea, abuzul 
de situaţie de vulnerabilitate sau combinarea acestora; 
manipularea,  aplicată adesea de infractori – procedeu de influ-6) 
enţare a conştiinţei, bazat pe înşelăciune – este în genere prost 
studiată şi nu e supusă criminalizării;
în cazul când infracţiunea e comisă peste hotare, este complicat a 7) 
colecta probele exploatării;
victimele traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 8) 
şi serviciilor forţate muncesc în temei în afara pieţei de muncă 
organizate, fără contracte de muncă, fapt care complică colectarea 
bazei de probe;
victimele de cele mai multe ori se plâng nu pe exploatare, condiţii 9) 
grele de muncă sau trai, ci pe neachitarea remunerării băneşti 
promise; în cazul achitării benevole a banilor către victime, cele 
întâmplate se încadrează ca o simplă încălcare a legislaţiei muncii, 
şi nu ca o infracţiune penală. 

Investigaţiile jurnalistice şi publicaţiile din mass media de asemenea 
relevă un şir de probleme ale examinării judiciare pe dosare cu trafic de 

fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate,30 care converg în faptul 
că învinuiţii scapă de răspundere:

dosarele penale sunt examinate în instanţele de judecate timp a) 
îndelungat (ani în şir), şedinţele sunt des amânate pe altă dată;
victimele adesea schimbă depoziţiile lor în procesul examinării b) 
judiciare;
victimele, din diferite motive, nu se prezintă la şedinţele de judecată c) 
(sunt extenuate de examinările judiciare îndelungate, sunt ocupate 
cu alte treburi, nu au bani pentru a se deplasa sau a pleca la câştig 
în alte ţări, fără să mai aştepte finalizarea examinării judiciare ş. a. 
m. d.). 

 
Analiza informaţiei menţionate ne face să concluzionăm, că problemele 
nominalizate ale urmăririi penale şi examinării judiciare ţin nu atât de 
binecunoscutele deja lacune în pregătirea cadrelor, organizarea muncii 
lor şi deficitul de resurse necesare. Este tot atât de evident că problemele 
numite pot fi condiţionate de:

probleme ale criminalizării, şi anume în lacune ale construcţiei a) 
de drept a infracţiunilor trafic de fiinţe umane/copii şi muncă 
forţată, ceea ce nu permite a efectua eficient urmărirea penală 
(este prea complicată componenţa infracţiunii, lacune sau lipsa 
explicaţiilor privind semnele de calificare a componenţei infracţiunii, 
necorespunderea normelor dreptului penal cu starea de fapt a 
infracţiunilor penale ş. a.);
lacune ale abordării combaterii traficului de fiinţe umane b) 
în scopul exploatării muncii forţate, pe care a ales-o ţara - 
concentrare excesivă pe urmărirea penală, ignorându-se alte mijloace 
legale sau tehnico-organizatorice de combatere;
lipsa în ţara noastră a experienţei de creare a mecanismelor c) 
juridice eficiente de realizare a demnităţii persoanei.

30 A se vedea: „Dosarele victimelor traficării prin muncă sunt marinare în instanţa de judecată”. Centrul 
de Investigaţii Jurnalistice (CIN). 28 februarie 2011. Poate fi descărcat pe Internet: http://www.azi.
md/ru/investigation/16801
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V. Analiza comparativă a practicii judiciare 

5.1. Probleme ale aplicării practicii judiciare

În procesul prezentei cercetări au fost studiate 24 de dosare penale 
care vizau exploatarea muncii forţate şi cerşetoria şi au fost examinate în 
instanţele de judecată în anii 2006-2009. Vom preciza că deşi cerşitul nu 
se regăseşte în noţiunea de muncă forţată, în practică există cazuri când 
victimele traficului de fiinţe umane în scopul exploatării cerşitului erau 
supuse concomitent exploatării în munca casnică. De aceea, pornind de la 
interesele prezentei cercetări, aceste dosare au fost analizate împreună. 

Majoritatea dosarelor în cauză au fost intentate ca dosare privind traficul 
de fiinţe umane şi de copii:

15 dosare au fost intentate ca dosare privind traficul de fiinţe umane 	
(14 dosare pe art. 165 CP şi 1 dosar pe art. 122 CP în redacţia anului 
1961);
3 dosare au fost intentate ca dosare privind traficul de copii (art. 206 	
CP);
4 dosare au fost intentate concomitent pe două articole 165 şi 206 	
CP privind traficul de fiinţe umane şi traficul de copii;
2 dosare au fost intentate pe art. 361	 1 CP privind organizarea ilegală 
a migraţiei şi art. 166 CP privind privaţiunea ilegală de libertate, dar 
în aceste dosare figurau elemente ale traficului de fiinţe umane în 
scopul exploatării muncii forţate. 

Numărul total al învinuiţilor pe aceste dosare constituia 37 de persoane, 
numărul total al victimelor – 161 de persoane. 

Rezultatele examinării judiciare

După cum a demonstrat analiza materialelor din dosarele penale, din 37 
de persoane, învinuite pe dosarele în cauză:

8 persoane nu au suportat nici o pedeapsă•	 , iar dosarele penale 
pe numele acestor persoane au fost clasate (2 persoane achitate, 5 
persoane au încheiat împăcare personală cu victimele şi un dosar a 
fost clasat prin amnistie);
13 persoane au fost condamnate şi au obţinut o pedeapsă •	
uşoară (12 persoane în formă de amendă şi 1 în formă de munca 
neremunerată în folosul comunităţii); 
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11•	  persoane au fost condamnate condiţionat la diferite termene 
de închisoare cu amânarea aplicării sentinţei de către instanţa de 
judecată pe un termen anumit, dacă pe parcursul acestui termen ele 
nu vor comite o nouă infracţiune;
5 persoane au fost condamnate la diferite termene de închisoare•	 , 
dintre ele 3 persoane îşi ispăşesc pedeapsa în închisoare, 1 a decedat 
încă până la finalizarea examinării judiciare şi 1 persoană a dispărut 
(sentinţa a fost pronunţată în lipsă). 

Astfel, doar 5 din 37 învinuiţi au fost condamnaţi la închisoare. De altfel, 
numai 3 persoane au fost condamnate pe art. 165 CP, care prevede mari 
termene de privaţiune de libertate: 

1 persoană – condamnată pe art. 165, al. 2, pct. „b” la 9 ani şi 6 luni 
privaţiune de libertate;
1 persoană – condamnată pe art. 165, al. 3, pct. „a” şi art. 206, al. 3, pct. „а”, 
„b” şi „с” la 7 ani privaţiune de libertate;
1 persoană  – a fost condamnată pe art. 165, pct. „а, „b” şi „с” şi art. 362,1 
al. 1 la 7 ani şi 2 luni privaţiune de libertate;
2 persoane au fost condamnate pe art. 168 CP respectiv la 1 ani de 
privaţiune de libertate şi amendă 800 u. c. şi 8 luni privaţiune de 
libertate. 

Compararea materialelor dosarelor penale arată că pentru acţiuni ilicite 
similare instanţe de judecată diferite în situaţii similare pronunţă unor 
inculpaţi sentinţe de achitare, iar pe alţii în găsesc vinovaţi. Cât despre 
termenii pedepsei stabilite trebuie să recunoaştem că ei nu corespund direct 
mărimii daunelor cauzate victimelor. Astfel, analiza comparativă a dosarelor 
penale, conform cărora învinuiţii au suportat pedepse reale şi le ispăşesc 
în închisoare arată că doi dintre aceştia au fost condamnaţi aproximativ la 
termen similari: 7 ani de închisoare într-un caz şi 7 ani şi 2 luni de închisoare 
în alt caz. Însă în primul caz în urma acţiunilor învinuitului au suferit 38 de 
persoane, inclusiv 5 minori, timp de 2 ani şi a fost recunoscut că acţiona un 
grup criminal (doi complici pe dosar au dispărut) şi au fost aplicate metode 
crunte de violenţă fizică. În cazul al doilea a avut de suferit o singură persoană, 
nu e prezent grup infracţional, violenţa fizică nu a fost aplicată şi exploatarea 
în munca casnică a ţinut 1  lună. Este greu de spus de ce s-a ghidat instanţa 
de judecată în cel de-al doilea caz. 

Pe unul din dosare o învinuită a fost condamnată pe articolul 206, al. 1, pct. 
„b” la 5 ani condiţionat, deşi termenul minim de privaţiune de libertate pe 

acest articol este de 8 ani, iar condamnarea condiţionată nu poate fi aplicată. 
Este o greşeală judiciară evidentă. Însă Curtea de Apel a lăsat decizia dată 
fără schimbare. 

Pe alt dosar învinuita a fost găsită vinovată pe art. 165, dar a primit o 
pedeapsă sub formă de amendă (300 u. c.), deşi pe acest articol pedeapsa 
în formă de amendă este prevăzută doar pentru persoane juridice. 

Instanţele de judecată nu utilizează posibilitatea învinuirii pe art. 
art. 165 şi 206 CP pentru infracţiuni ale traficului de fiinţe umane/
copii, săvârşite în interiorul Republicii Moldova. Dosarele penale se 
examinează în instanţele de judecată timp îndelungat (câţiva ani). 
Pagubele materiale şi morale în folosul victimelor sunt percepute 
extrem de rar (judecata a decis perceperea daunelor în folosul unei 
victime numai în unul din 24 de dosare penale, în care au figurat 160 de 
victime).

Din 37 de învinuiţi 8 nu au fost pedepsiţi şi 13 au primit pedepse în formă de 
amenzi. În acelaşi timp, pentru investigarea penală şi examinarea judiciară 
au fost irosite destule eforturi şi resurse de stat, ori procesul penal este 
unul foarte costisitor. Chiar şi în ţările democratice dezvoltate, adică mult 
mai bogate decât Moldova, la urmărirea penală se recurge doar atunci, 
când sunt adunate probe considerabile pentru învinuire. Dacă şi parvine 
o informaţie privind comiterea unor fapte periculoase pentru societate, 
atunci la început se încearcă a suprima aceste fapte prin alte mijloace 
legale sau tehnico-organizatorice, de regulă în cadrul dreptul muncii. Deşi 
numărul dosarelor penale examinate nu ne permite să facem oarecare 
generalizări, totuşi această statistică ne duce cu gândul la ineficacitatea 
procesului penal.  

Vorbind despre eficienţa urmăririi penale, nu putem să nu pomenim de 
două dosare penale, unul dintre ele fiind intentat unui tânăr bărbat, iar altul 
unui cuplu, în care soţia este soră dreaptă cu inculpatul din primul dosar. 
Din primul dosar rezultă că un tânăr (29 ani) în răstimpul anilor 2006-
2007 organiza ilegal plasarea în câmpul muncii a lucrătorilor din Moldova 
la diverse lucrări agricole în diferite regiuni ale Rusiei. În calitate de victime 
pe dosar au figurat 11 cetăţeni ai Moldovei, dar în realitate ei erau mult 
mai mulţi. Învinuitul le confisca paşapoartele, îngrădindu-le libertatea de 
circulaţie. Oamenii lucrau ore multe, practic fără zile de odihnă. Pe mulţi 
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el îi bătea. Majoritatea persoanelor au primit o remunerare mizeră pentru 
o muncă de ocnaş. Inculpatul a fost condamnat în lipsă pe art. 168 CP la 
un an de închisoare şi o amendă în mărime de 300 u. c. Învinuitul a reuşit 
să dispară şi aşa şi nu şi-a ispăşit nici un fel de pedeapsă. Din alt dosar 
penal rezultă că sora învinuitului, împreună cu soţul ei, desfăşurau aceeaşi 
activitate de plasare în câmpul muncii în Federaţia Rusă aproximativ în 
acelaşi timp. Mai mult, ei au continuat această activitate şi în 2008, deja 
după ce fratele ei a fost condamnat în lipsă. Faţă de acest cuplu au fost 
intentate în 2008 două dosare pe art. art. 165 şi 206 CP, pe unul figurând 
13 victime, inclusiv 2 minori, iar pe al doilea – 3 victime. Ulterior ambele 
dosare au fost comasate în unul singur. Este interesant că în dosar există 
o înscriere conform căreia la una din etapele anchetei penale faţă de acest 
cuplu au fost suspendate toate învinuirile în temeiul faptului că: 
1) soţii confiscau paşapoartele oamenilor nu pentru a le îngrădi libertatea 

circulaţiei, ci pentru a le pregăti permis de şedere; 
2) toate paşapoartele se păstrau în contabilitatea întreprinderii agricole din 

Rusia, unde aceştia lucrau; 
3) scopul soţilor, ca manageri ai colectivului de muncă, a fost crearea 

unei posibilităţii pentru serviciul migraţionist să controleze, în caz de 
necesitate, în orice moment legalitatea aflării cetăţenilor moldoveni în 
Rusia. 

Asemenea concluzii au fost formulate în pofida faptului că în dosar nu 
figura nici un document de justificare din Federaţia Rusă. Însă în final, 
judecata în prima instanţă i-a găsit totuşi pe soţi vinovaţi, deşi a decis 
numai o pedeapsă în formă de amendă.

Schimbarea calificării dosarelor penale
 
În procesul examinării judiciare a fost schimbată calificarea la mai mult 
de jumătate din dosarele examinate, ceea ce a permis scăderea mărimii 
pedepsei posibile.

După cum s-a mai menţionat, 22 din 24 dosare penale supuse examinării 
au fost intentate pe articolele 165 şi 206 CP, însă ulterior majoritatea dintre 
ele au fost recalificate pe alte articole ale Codului penal. De cele mai dese 
ori în procesul examinării judiciare erau recalificate de pe art. 165 pe art. 
168 CP (9 dosare din 22). În unele dosare există informaţii că acel dosar a 
fost recalificat de câteva ori chiar la etapa investigării de către poliţie (de 

pe art. 165 pe art. 168, după care iar pe art. 165 şi din nou pe art. 168). 
Este o mărturie evidentă că specialiştii organelor de drept şi judecătorii 
întâmpină dificultăţi obiective în calificarea dosarelor de trafic cu fiinţe 
umane şi de muncă forţată. Din materialele dosarelor penale este greu de 
înţeles din ce cauză are loc acest lucru, deoarece în ele este rar indicat ce 
anume a servit drept motiv pentru recalificare. Dar chiar şi atunci când 
există asemenea indicaţii în dosar, este greu de înţeles logica lor. Astfel, 
în unul din dosare, recalificat de pe art. 165 pe art. 168 CP, se arăta că 
recalificarea a fost efectuată în următoarele temeiuri:

oamenii au plecat benevol;•	
ei nu aveau bani şi nici paşapoarte;•	
ei locuiau în cămin şi se alimentau de 3 ori pe zi.•	

Este imposibil a comenta aceste explicaţii.

Organizând prezenta cercetare, am aşteptat că materialele dosarelor 
ne vor permite să clarificăm de ce are loc recalificarea dosarelor penale 
privind traficul de fiinţe umane pe alte articole. Aceste aşteptări nu au fost 
îndreptăţite. E clar, construcţia de drept a infracţiunii trafic de fiinţe umane 
este complicată, incomodă pentru aplicare în practică. În plus, la calificare 
specialiştii sunt nevoiţi să aleagă una din câteva norme concurente ale 
Codului penal şi, cum se vede, ei nu au o închipuire clară cum să facă acest 
lucru.

Se cuvine a menţiona că articolul 168 CP prevede ca pedeapsă penală 
privaţiunea de liberat pe un termen de până la 3 ani. În practică însă câţiva 
inculpaţi pe art. 168 CP în general au primit în mai 2007 şi în martie 2009 
pedepse în formă de amendă. Este dificil a afirma dacă a fost o greşeală 
juridică sau ceva mai urât. 

În plus, referirea muncii forţate la infracţiunile mai puţin grave dă judecăţii 
temeiul legal de a nu pune în vigoare ispăşirea pedepsei pe un termen de 
încercare fixat de instanţă, după cum e prevăzut în art. 90 CP „Condamnarea 
cu suspendare condiţionată a executării pedepsei”. Traficul de fiinţe umane 
şi traficul de copii se referă la infracţiunile grave, deosebit de grave şi 
excepţional de grave, faţă de persoanele care au săvârşit aceste infracţiuni 
condamnarea condiţionată nu trebuie aplicată. Diferenţa substanţială 
dintre pedepsele pe articolele 165, 206 şi articolul 168, având în vedere o 
diferenţă neînsemnată în elementele infracţiunii, a făcut posibil ca aproape 
o treime din învinuiţi să primească pedepse condiţionate. 
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Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în 
agricultură 

Alexei,16 ani, locuitor al unui sat din nordul Moldovei 

În anul 2005 un locuitor dintr-un sat din nordul Moldovei şi-a angajat fiul 
adoptiv Alexei (vârsta – 16 ani, studii – 3 clase) la muncă în calitate de ajutor 
de cioban în satul vecin. La început Alexei lucra benevol, iar salariul ciobanul 
i-l achita tatălui vitreg, şi nu băiatului. 

După ce în vara lui 2007 din neatenţia lui Alexei au pierit câteva oi, ciobanul 
i-a spus că acum va trebui să muncească fără salariu, deoarece el trebuie să 
răsplătească paguba pricinuită. Alexei la început s-a speriat, iar mai târziu 
a pierdut în genere orice interes faţă de lucru. El a fugit de câteva ori de la 
cioban la bunica sa, spunându-i acesteia că nu mai vrea să lucreze la cioban, 
îi cerea să-l apere şi să-i permită să locuiască la ea. Dar de fiecare dată tatăl 
vitreg îl aducea îndărăt la cioban. Până la urmă Alexei a fost nevoit să lucreze 
supravegheat de cioban, iar noaptea, ca Alexei să nu fugă, acesta îl lega de 
pat, folosind nişte cătuşe de metal. Despre acest lucru a aflat la început un 
locuitor din sat, iar mai apoi şi poliţistul, care l-a ajutat pe Alexei să scape din 
această situaţie.

Iniţial a fost intentat un dosar penal pe art. 165 „Traficul de fiinţe umane”, 
apoi recalificat pe art. 206 „Traficul de copii”, alineatul (2), litera  „а”, iar 
şi mai târziu recalificat încă o dată pe art. 168 „Muncă forţată”.
 
În prima instanţă judecata l-a găsit pe tatăl vitreg şi pe cioban vinovat 
conform art. 168 „Munca forţată” şi art. 166 „Privaţiunea ilegală de libertate”, 
al. (1), condamnându-i, având în vedere art. 90 CP, al. (1), pe cioban pe un 
termen de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei şi termenul de probă de 2 ani, iar pe tatăl vitreg – pe un termen de 1 
an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi termenul 
de probă de un an, dacă în decursul termenului indicat condamnaţii nu vor 
săvârşi o nouă infracţiune.

Se cuvine să precizăm că referirea muncii forţate la infracţiunile mai 
puţin grave permite judecăţii să claseze dosarul în legătură cu împăcarea 
părţilor în temeiul art. 109 CP. După cum s-a menţionat, 5 din 37 învinuiţi 
au încheiat împăcări personale cu victimele. În ce mod învinuiţii îi converg 
spre împăcare rămâne numai de presupus. E bine dacă pentru aceasta 
învinuiţii restituie victimelor datoriile lor la salariu, din care motiv şi apar 

litigiile. Victimele, de regulă, nu se plâng pe condiţiile de lucru, pe faptul că 
remunerarea este mai mică decât nivelul ei de piaţă în ţara de destinaţie 
– ele se plâng că nu le-au fost achitaţi banii promişi pentru care au muncit 
şi de care au nevoie acută. Dar nu este exclus că învinuiţii continuau să 
utilizeze şi în procesul examinării dosarului penal aceleaşi procedee de 
influenţare asupra victimelor, ca şi în timpul exploatării, numai ca ele să 
accepte împăcarea. 

Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate (lucrări de 
încărcare-descărcare)

Igor, 20 de ani, locuitor al unui orăşel din nordul Moldovei
 
În 2007 Igor lucra hamal la un depozit. Toamna el a comis o absenţă 
nemotivată, după care stăpânul depozitului i-a spus că îl eliberează de la 
lucru. Înainte de a-l elibera, stăpânul a efectuat o inventariere la depozit, 
în cadrul căreia s-a descoperit un deficit în sumă de 8.000 lei. Stăpânul i-a 
cerut lui Igor să semneze o recipisă de datorie pe suma indicată. După care 
el l-a ajutat să se angajeze hamal la un tată şi fiul acestuia, care vindeau 
permanent la piaţa din acelaşi orăşel. Igor muncea fără contract de muncă, 
iar tatăl şi fiul îi achitau lunar, pe părţi, banii fostului său stăpân în contul 
datoriei – aproximativ câte 1.000 de lei pe lună. Igor primea doar o sumă 
mizeră de 200-300 lei (aproximativ 20-30 $) pe lună, uneori angajatorii îi 
mai dădeau ceva producte şi îi dăruiau lucruri vechi de-ale lor. După 8 luni 
de muncă datoria faţă de fostul său stăpân a fost stinsă. Dar angajatorilor 
săi atât de mult le-a plăcut ideea cu datoria şi a muncii în contul ei, încât 
încă înainte de a termina datoria ei au început a-i aplica „amenzi” pentru 
diferite greşeli, reale sau inventate – nu se ştie exact – aşa ca prezenţa la 
lucru în stare de ebrietate, furtul a 5 kg de zahăr etc. Însă sumele „amenzilor” 
nu erau proporţionale cu greşelile. În plus, angajatorii îl umileau adesea şi-l 
ameninţau, ba unul dintre ei l-a bătut chiar în piaţă. 

În septembrie 2008  tatăl şi fiul, aplicând ameninţări, l-au impus pe Igor să 
semneze o nouă recipisă de datorie pe numele lui în sumă de 20.000 de lei. 
Igor a semnat, temându-se de noi bătăi. Angajatorii îl ameninţau în fel şi chip, 
promiţându-i că-l vor găsi şi „sub pământ” dacă-i va da în cap să nu vină la 
lucru. 

Însă în octombrie 2008, când s-au scurs 11 luni de când a început să lucreze 
la tată şi fiu, răbdarea lui Igor a ajuns la capăt. El se săturase să mai rabde 
umilinţele angajatorilor, a încetat să mai vină la lucru şi a început să se 
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ascundă. Tatăl şi fiul au prins a-l căuta pretutindeni. La început ei au tăbărât 
în casa concubinei sale, iar mai apoi, negăsindu-l pe Igor, au tăbărât în casa 
părinţilor săi. Au sărit gardul, au spart lăcata de la uşă şi au percheziţionat 
toată casa. Unul dintre ei în acest timp flutura cu un box de metal, îmbrăcat 
pe mână, ambii strigau şi ameninţau.  Abia după ce au aflat că tatăl lui Igor a 
chemat la telefon poliţia, au fugit. 

Dosarul penal a fost iniţial intentat pe art. 165 CP „Traficul de fiinţe umane”, 
al. (2), litera „d” şi „f”, pe art. 155 „Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii”, precum şi pe art. 179, al. (l) 
„Violarea de domiciliu”. 

În prima instanţă judecata i-a găsit pe tată şi fiu pasibil de pedeapsă pe art. 
168 CP „Munca forată” şi pe art. 179 „Violarea de domiciliu”, dar a clasat 
dosarul în legătură cu împăcarea părţilor în baza art. 109 CP „Împăcarea”.

Analiza câtorva dosare penale privind traficul de fiinţe umane în scopul 
exploatării cerşetoriei a arătat că în procesul examinării judiciare 
se admit recalificări de pe art.  165 CP pe art. 302 CP „Iniţierea sau 
organizarea cerşetoriei”. Astfel, învinuitul pe unul din dosare, având 
intentat iniţial dosar pe art. 165 CP, după recalificarea acestuia pe art. 
302 CP, a primit o pedeapsă blândă sub formă de amendă în sumă de 
10 mii de lei (circa 800 dolari SUA). Şi asta ţinând cont că el desfăşura 
această activitate la Sanct-Peterburg, Rusia, minimum timp de 3 ani. 
Pentru el, potrivit materialelor din dosar, lucrau 5 cerşetori (4 invalizi 
din Rusia şi o fată din Moldova), precum şi alte 3 fete din Moldova, care 
duceau cărucioarele pentru invalizi pe la diferite staţii ale metroului. 
Potrivit depoziţiilor martorilor, fiecare invalid îi transmitea învinuitului 
zilnic o sumă echivalentă cu 100-300 dolari SUA. Toate 4 cetăţene ale 
Moldovei (vârsta 19-20 de ani), care au figurat pe dosar ca victime, au 
arătat că învinuitul le-a ademenit în Rusia prin înşelăciune, promiţându-
le de lucru în azil de bătrâni sau la construcţii, după care le-a impus cu 
forţa să lucreze pentru el în sfera cerşetoriei. Pe toate le bătea nu o 
singură dată. Pe una din fete a bătut-o atât de crunt, încât a nimerit la 
spital. Suma cheltuită pentru tratament a scăzut-o ulterior cu cinism 
din salariul ei şi aşa mic.

Ca şi în cazul analizei articolelor 165, 206 şi 168 CP, analiza articolelor 
165, 206 şi 302 arată că articolele 165 şi 206, ce prevăd pedepse mult mai 
grave pentru trafic de fiinţe umane în scopul exploatării prin cerşetorie 

decât art. 302 CP ce prevede constrângerea la cerşetorie forţată. În 
rezultat, în practică acest lucru conduce la o pedeapsă inechitabilă. 
Este interesant că în materialele dosarului pomenit mai sus privind 
cerşetoria în Sanct-Petersburg sunt informaţii despre faptul că o femeie 
complice a învinuitului, care recruta pentru el fete din Moldova, a fost 
condamnată în 2004 pe art. 165, al. 1, la 5 ani de închisoare condiţionat. 
În acelaşi timp învinuitul pe acest dosar a fost pedepsit pe art. 302, al. 1, 
CP şi a suportat o amendă. Articolul 302 CP trebuie şi el revizuit şi adus 
într-o concordanţă logică cu normele articolelor 165 şi 206.

Declaraţiile martorilor    

Materialele multor dosare penale arată că victimele schimbă depoziţiile 
în procesul examinării judiciare. Astfel, în unul din dosare, după ce 
martorii au schimbat în prima instanţă mărturiile lor şi judecata l-a 
recunoscut pe inculpat nevinovat, procurorul scria în adresarea sa către 
Curtea de Apel că el nu exclude că victimele şi-au schimbat depoziţiile 
sub presiunea învinuitului. În timpul investigării pe acest dosar victimele 
au declarat poliţiei că învinuitul le ameninţa şi le cerea să schimbe 
depoziţiile lor. Învinuitului i-a fost înaintată oficial nu numai învinuirea 
privind traficul de fiinţe umane, ci şi învinuirea privind constrângerea 
la darea depoziţiilor false. Însă la procesul de judecată victimele deja 
spuneau că învinuitul nu le-a constrâns să schimbe declaraţiile, ci numai 
le ruga cu blândeţe ca ele să-şi retragă plângerile lor. 

Adresându-se Curţii de Apel pe cazul dat, procurorul a formulat de 
asemenea următoarea generalizare a experienţei sale pe dosare privind 
traficul de fiinţe umane: „…e necesar a preciza că în cazul traficului 
de fiinţe umane victimele şi martorii, din cauza ameninţărilor cu 
răfuiala la adresa lor sau a apropiaţilor, din cale afară de rar sunt 
gata de a prelua iniţiativa, dar şi mai rar să depună în procesul 
examinării judiciare depoziţii tot atât de detaliate şi veridice ca în 
timpul anchetei penale”. Aceste cuvinte spun mult despre faptul cum 
stau la noi lucrurile cu protecţia martorilor în procesul penal.  
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Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în 
agricultură 

Roman, 40 de ani, şi alţi locuitori ai unui sat din centrul Moldovei 

În martie 2005, Roman, familia căruia era într-o situaţie materială foarte 
stânjenitoare, a aflat de la un cunoscut al său că în sat este o persoană, care 
ajută să se angajeze la muncă în Belarusi. Ei au mers amândoi acasă la această 
persoană, pe care îl chema Ion, şi l-au rugat să-i ia cu el la lucru în Belarusi. 
Ion le-a promis să-i angajeze la una din întreprinderile agricole din Belarusi. 
El le-a promis de asemenea o leafă bună (200 dolari SUA pe lună), drumul 
gratis tur-retur, hrană gratis şi condiţii bune de trai din contul gospodăriei 
agricole din Belarusi. 

După aceea Ion le-a ajutat să-şi perfecteze din contul său paşapoarte. La 
începutul lui mai 2005 Roman şi încă 7 persoane din Moldova (o brigadă) au 
plecat în Belarusi. Iniţial s-au deplasat din sat până la Chişinău, unde la gară 
îi aştepta Ion. El le-a cumpărat bilete la tren şi i-a trimis la Minsk. Când au 
sosit la Minsk, la gară i-a întâmpinat reprezentantul întreprinderii agricole, 
care i-a ajutat să ajungă până la locul de muncă. 

La sosire au fost cazaţi într-o fermă de vaci. Dormeau pe saltele direct la 
podea. În preajma lor roiau şobolani. Erau nevoiţi să lucreze fără zile de 
odihnă de la 5 dimineaţa până la 10 seara. Erau hrăniţi o dată în zi. Roman 
a lucrat la un şantier 2 luni, pentru care timp a primit din casa întreprinderii 
1.500 ruble belaruse (80 dolari SUA). Aceşti bani nu-i ajungeau nici măcar 
pentru bilet spre casă. Atunci Roman şi-a găsit de lucru la o persoană din 
Belarusi. A câştigat bani pentru drum spre casă şi a revenit în Moldova. După 
un  timp el s-a adresat la poliţie cu o declaraţie corespunzătoare. 

În iunie 2006 a fost intentat un dosar penal pe art. 165 „Traficul de fiinţe 
umane”, al. (2), lit. (d) şi a fost expediată în Belarusi o interpelare oficială. În 
septembrie 2006 a fost intentat încă un dosar penal lui Ion în baza plângerilor 
altor victime din acelaşi sat. Ei se plângeau de asemenea că Ion le-a ajutat 
să se angajeze la lucru în Belarusi în 2003 (prăşitul sfeclei). Timp de câteva 
luni ei au muncit şi au trăit în condiţii grele, au fost supuşi ameninţărilor cu 
răfuiala fizică şi nu au primit remunerarea promisă. Aceste două dosare au 
fost comasate în unul singur.
 
Când Ion a aflat despre toate acestea, a venit împreună cu alţi doi bărbaţi la 
Roman acasă şi a prins a-l ameninţa, spunând că-l împuşcă. Din dosar rezultă 
că Ion le-a ameninţat şi pe alte 3 victime, de această dată la Procuratura 

Generală. Lui Ion i-a fost înaintată încă o învinuire pe art. 314 „Constrângerea 
la dare de depoziţii false”.
 
Când Ion a înţeles că va trebui să compare în faţa judecăţii, el şi-a achitat 
datoriile faţă de victime. 

În procesul anchetei s-a dovedit că Ion încheia pe parcursul mai multor 
ani (2003-2005) contracte de muncă cu diferite întreprinderi agricole din 
Belarusi în calitate de brigadier (conducător al brigăzii de lucrători) pentru 
îndeplinirea diferitelor lucrări agricole şi de construcţii. După care le oferea 
servicii intermediare consătenilor săi la angajarea în câmpul muncii peste 
hotare. Din contul său îi ajuta să-şi perfecteze paşapoarte şi le cumpăra bilete. 
După care îşi însuşea parte din salariul acestora, lucru care nu se întâmpla 
fără ajutorul lucrătorilor întreprinderilor din Belarusi.   

Judecata în prima instanţă a avut loc în martie 2007. Judecata a considerat 
că vina lui Ion nu a fost probată. El nu racola victimele – ele veneau 
singure la el acasă şi îl rugau să-i angajeze la lucru. Instanţa a considerat 
de asemenea că nu Ion i-a transportat pe oameni, ei s-au deplasat 
singuri (!!!). Condiţii de muncă şi trai le-au fost asigurate şi au depins în 
întregime de întreprinderile agricole. Victimele primeau banii în casa 
întreprinderii agricole. Ameninţările martorilor şi constrângerea de a 
face depoziţii false nu s-au adeverit prin nimic. 

În acelaşi timp, din materialele dosarului rezultă că victimele şi-au schimbat 
depoziţiile în procesul examinării judiciare. Dacă în timpul anchetei pe dosar 
au declarat poliţiei că Ion i-a ameninţat şi le cerea să schimbe depoziţiile 
lor, apoi în instanţa de judecată fiecare dintre ei spunea că Ion i-a rugat cu 
blândeţe ca ei să-şi retragă plângerile. 

Procuratura a făcut recurs la Curtea de Apel la decizia judecăţii în prima 
instanţă. Însă Curtea de Apel a lăsat decizia fără schimbare. În decizia Curţii 
de Apel se arată că instanţa de judecată nu poate pur şi simplu citi 
materialele anchetei. Victimele trebuie să confirme depoziţiile lor în 
instanţa de judecată.

Ţările de destinaţie

Analiza dosarelor penale a arătat că exploatarea muncii forţate a cetăţenilor 
Moldovei avea loc în Rusia, Ucraina şi Belarusi. În plus, au fost intentate un 
şir de dosare penale pe cazuri de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate, care au avut loc în Moldova. 
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Rusia şi Ucraina sunt pomenite în multe investigaţii ca ţări care primesc 
cel mai mare număr de migranţi din Moldova şi care, din păcate, ocupă 
primele două poziţii în lista ţărilor de destinaţie a victimelor traficului 
de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate. Acest lucru ţine de 
proximitatea ţărilor date în plan geografic, lipsa unui regim de vize şi a 
barierelor de limbă pentru lucrătorii migranţi din Moldova. În acelaşi timp 
este de mirare faptul că lipsesc dosarele penale pe trafic de fiinţe umane 
în scopul exploatării muncii forţate în asemenea ţări ca Turcia, EAU, 
Israel şi Grecia, în care, potrivit datelor Departamentului de Stat al SUA,31 
cetăţenii Moldovei sunt de asemenea supuşi muncii forţate. Conform 
datelor Centrului Internaţional „La Strada”, la asemenea ţări pot fi referite 
de asemenea Cehia şi Polonia. Atare situaţie poate fi explicată prin două 
motive. Probabil, victimele se tem că adresarea la poliţie le poate influenţa 
angajarea lor în continuare la muncă în aceste ţări. În plus, posibil că 
desfăşurarea anchetării pe dosar în aceste ţări este extrem de dificilă din 
cauza barierei lingvistice. 

Caz din Registrul de sunete la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional 
„La Strada” 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate

Constantin, 27 ani, locuitor al unui orăşel din centrul Moldovei 

În octombrie 2007 la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” a 
sunat o femeie, cetăţeancă a Moldovei. Ea a relatat ce s-a întâmplat cu soţul 
ei. La cei 27 de ani soţul ei Constantin avea o experienţă de muncă în Cehia de 
4 ani, lucrând pe contract de muncă. Când s-a angajat încă o dată la muncă în 
Cehia, noul angajator i-a confiscat paşaportul. Pentru prima lună el i-a achitat 
soţului leafa, după care a renunţat să-i mai achite. Mai mult, angajatorul l-a 
ameninţat pe Constantin cu răfuială fizică dacă-i va da în gând să se adreseze 
cuiva după ajutor şi i-a spus că-i va permite să plece numai dacă el va invita pe 
cineva la lucru în locul său. Peste un timp oarecare el a reuşit în sfârşit să fugă 
şi să se întoarcă acasă. Remunerarea aşa şi nu a mai văzut-o. Lui Constantin 
i-a fost frică să se adreseze la poliţie, crezând că acest lucru îl va împiedica să 
se angajeze în continuare la muncă în Cehia. El crede că pur şi simplu nu i-a 
mers şi planifică să plece din nou în Cehia să-şi găsească de lucru.

31 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2011, page 259. Poate fi descărcat pe 
Internet: www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011.

5.2. Participanţii la procesul penal 

Victimele traficului de fiinţe umane

Numărul total al victimelor pe cele 24 dosare penale nominalizate a 
constituit 161 de persoane, iar pe 9 dosare (pe fiecare dintre ele) figurau 
mai mult de 10 victime. De menţionat că această cifră este diminuată, 
deoarece numărul victimelor înregistrate pe un şir de dosare nu 
corespunde cu numărul real al persoanelor care au pătimit în urma unor 
acţiuni similare ale învinuiţilor. Victimele care s-au adresat cu plângeri la 
poliţie nici pe departe nu sunt toate. 

Astfel, pe unul dintre dosarele cu trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate în agricultură, Rusia, rezultă că statut de victimă au primit 
8 persoane. În acelaşi timp, în procesele-verbale de audiere a martorilor 
pe teritoriul Federaţiei Ruse este indicat că la întreprinderea lor agricolă 
lucrau 20 de persoane din Moldova. Pe un alt dosar privind traficul de 
fiinţe umane în scopul exploatării muncii în construcţii, Ucraina, statut 
de victimă au primit 12 persoane. Iar martorii au arătat că pe şantierul 
de la Kiev lucrau 60 de persoane din Moldova. Informaţia despre faptul 
că numărul persoanelor care au suferit în urma traficului de fiinţe umane 
în scopul exploatării muncii forţate este cu mult mai mare decât numărul 
persoanelor care au primit statut de victime în procesul examinării 
judiciare se atestă în 5 din cele 24 dosare penale cercetate. 

Multe victime nu doresc să se adreseze organelor de drept. Adesea ele 
aşteaptă timp îndelungat şi speră că problema cu achitarea muncii se va 
rezolva fără adresare la poliţie. Printre dosarele examinate figurează un 
caz când victimele au fost racolate la început în primăvara lui 2006, au 
lucrat în condiţii foarte grele în agricultură în Rusia jumătate de an, iar în 
rezultat nu le-a fost achitat salariul. Ulterior, la începutul lui 2007, acelaşi 
recrutor îi racolează la altă întreprindere agricolă din Rusia, promiţându-le 
să le achite nu numai un salariu bun la noul loc de muncă, ci şi datoriile de 
la locul vechi de muncă. Şi oamenii l-au crezut din nou, au plecat la muncă 
şi au muncit pe gratis. 

Aceasta se explică prin faptul că victime ale traficului de fiinţe umane în 
scopul exploatării muncii forţate devin cel mai des locuitorii satelor şi ai 
micilor orăşele (bărbaţi, femei, adolescenţi), cu un nivel scăzut de studii, din 
familii foarte sărace, în temei şomeri. În aceasta şi rezidă vulnerabilitatea 
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lor, ei sunt neapăraţi şi nu contează pe ajutorul statului. În plus, de cele 
mai multe ori de organizarea angajării lor peste hotare se ocupă persoane 
cunoscute sau chiar rude. De aceea ei speră că aceste persoane vor avea 
obraz şi le vor achita datoriile. 

Faptul că victimele nu se grăbesc să se adreseze poliţiei este confirmat 
şi de datele Centrului Internaţional „La Strada”. Iată de exemplu unul din 
aceste cazuri. 

Dintr-o scrisoare adresată Centrului Internaţional „La Strada”, 
19.10.2007
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în 
construcţii

Ludmila, oraş în vestul Moldovei 

În iunie 2004 un cunoscut mi-a propus de lucru pe şantier – lucrări de finisare 
a încăperilor în suburbiile Moscovei. Numele şi adresa acestui om nu le cunosc, 
îi ştiu doar prenumele şi numărul de telefon mobil. El a organizat un autobuz 
pentru o brigadă întreagă de constructori din Moldova. După ce am sosit la 
locul de muncă, eu am lucrat împreună cu brigada la început 3 săptămâni la 
un obiect de construcţii, apoi ne-au transferat la alt obiect, unde am lucrat 5 
luni până am terminat construcţia lui. Cunoscutul meu ne-a promis că ne vor 
achita salariul după ce obiectul va fi dat în exploatare. Datoria lui numai faţă 
de mine constituie 900$. Noi am continuat să muncim un timp, dar nu mai 
eram în stare să aşteptăm, deoarece termenul nostru de înregistrare expira 
şi am fost nevoiţi să ne întoarcem acasă în Moldova. Cunoscutul ne-a promis 
că ne va expedia banii prin transfer în Moldova, dar au trecut de-acum mai 
bine de 3 ani şi nimeni dintre noi aşa şi nu a mai primit banii.

Traficanţii de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate şi a cerşetoriei

După cum am mai menţionat, cele 24 de dosare cercetate au fost intentate 
faţă de 37 de persoane, dintre ele 26 bărbaţi şi 11 femei, majoritatea având 
studii medii generale. 

14 învinuiţi figurau în dosare drept complici, care acţionau în cuplu – 
bărbat şi femeie, de altfel 4 cupluri aveau căsătorie înregistrată, un cuplu 
trăiau neînregistraţi. Majoritatea celorlalţi învinuiţi de asemenea erau 
căsătoriţi, aveau copii. 5 învinuiţi aveau familii numeroase – câte 3-5 copii. 
Majoritatea absolută nu aveau antecedente penale. 

15 învinuiţi erau de naţionalitate romă, majoritatea acestora nu aveau 
studii generale obligatorii, fiind persoane cu studii primare (4 clase) şi 
mai puţin.  

Analiza dosarelor penale demonstrează că nici un dosar nu ţine de 
criminalitatea organizată. Nici într-un dosar acţiunile învinuiţilor nu 
au fost calificate pe art. 165, al. 3, pct. „а” CP sau art. 206, al. 3, pct. 
„d” – acţiuni săvârşite de un grup organizat  sau organizaţie criminală. 
Experienţa de activitate a Centrului Internaţional „La Strada” de asemenea 
demonstrează că criminalitatea organizată ţine mai mult de traficul de 
fiinţe umane în scopul exploatării sexuale.  

În ce mod, persoane care nu au nici o legătură cu lumea criminală ajung 
să încalce legea şi să se transforme în traficanţi de persoane în scopul 
exploatării muncii forţate? În ce circumstanţe are loc acest lucru? 
Dificultatea rezidă în faptul că acest lucru se întâmplă în mod diferit, 
dar totuşi putem defini două scheme principale de păşi pe calea acestei 
infracţiuni. Mulţi depind de sfera exploatării şi de legătura exploatării cu 
piaţa de muncă, adică de faptul dacă a avut loc exploatarea: 

în cadrul pieţei de muncă oficiale (deschise), dar cu grave încălcări a) 
ale legislaţiei, ce reglementează funcţionarea ei (cel mai des – 
exploatarea în construcţii şi în agricultură);   
în afara pieţei de muncă oficiale (cel mai des – munca casnică şi b) 
cerşetoria). 

În primul caz învinuiţii au muncit iniţial chiar ei cu succes în ţările 
de destinaţie câţiva ani ca lucrători migranţi. Ulterior, din proprie 
iniţiativă sau la rugămintea conducerii acelor întreprinderi unde au 
lucrat au început a invita la muncă alţi lucrători din Moldova, din rândul 
cunoscuţilor sau a locuitorilor din satele vecine. Uneori unii cunoscuţi din 
Moldova se adresau singuri cu rugămintea de a-i aranja la muncă, ştiind 
că aceste persoane muncesc deja ani buni peste hotare. Astfel, lucrătorii 
migranţi de succes la o etapă anumită de muncă peste hotare deţineau 
informaţii despre cererea de braţe de muncă la anumite întreprinderi 
străine şi despre lucrători din Moldova, care doresc să plece la muncă 
peste hotare. S-ar putea presupune că în această situaţie lor nu le venea 
în gând probabil că pot uşor câştiga bani organizând angajarea la muncă 
peste hotare a concetăţenilor şi reţinând pentru aceasta o parte din 
salariul lor.
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Din depoziţiile învinuiţilor în materialele dosarelor penale rezultă că 
majoritatea nu presupunea că acţiunile lor cad sub incidenţa articolelor 
corespunzătoare ale Codului penal. În multe cazuri ei pledau nevinovaţi. 
Astfel, una din învinuite – o femeie de 44 ani, care a organizat angajarea unor 
locuitori din satul vecin la lucrări agricole sezoniere în Rusia – a decedat 
degrabă după emiterea deciziei de judecată în prima instanţă. Instanţa 
de judecată a găsit-o vinovată de trafic de fiinţe umane şi a condamnat-o 
la 9 ani şi 6 luni de închisoare. În alt dosar învinuitul de asemenea pleda 
nevinovat şi s-a plâns că a pierdut mama, care a decedat când a aflat că 
sătenii l-au acţionat în judecată pe fiul ei, care le ajuta să se angajeze în 
câmpul muncii. 

Este curios faptul, că în nici unul dintre dosarele studiate pârâţii nu erau 
învinuiţi de activitate antreprenorială ilegală privind plasarea în 
câmpul muncii peste hotare, deşi ei tocmai prestau servicii de angajare 
în câmpul muncii peste hotare încălcând legislaţia în vigoare.  

De precizat că unii învinuiţi sau membrii familiilor acestora, chiar şi după 
ce recrutau şi transportau grupuri de lucrători din Moldova în altă ţară, 
ajutându-le să se angajeze în câmpul muncii la o anumită întreprindere, 
continuau şi ei să muncească la aceeaşi întreprindere împreună cu 
victimele. Adică, ei nu erau angajatori, dar întotdeauna îşi asumau funcţii 
de intermediari în socotelile cu angajatorul, precum şi răspundeau în 
faţa angajatorului de calitatea lucrărilor. De cele mai multe ori ei erau 
numiţi „brigadieri”, prin analogie cu răspândita metodă de organizare a 
muncii aplicată în fosta URSS. La o etapă anumită de lucru aceşti „brigadieri” 
treceau peste un anumit hotar şi se dădeau samavolniciei, încălcând grav 
drepturile concetăţenilor lor (violenţă, însuşirea unei părţi de salariu ş. a. 
m. d.). 

În continuare vom examina mai detailat procedeele de exploatare şi 
procedeele de influenţare a lucrătorilor, aplicate pentru atragerea şi 
ţinerea lor în situaţie de muncă forţată. Dar din capul locului ţinem să 
atragem atenţia  că în cazurile cercetate beneficii din exploatarea muncii 
obţinea nu numai angajatorul, ci şi intermediarul. Acest lucru complică 
întrucâtva analiza cazurilor date, deoarece ele se circumscriu prost în 
concepţia existentă a exploatării, în care răspunderea pentru încălcarea 
condiţiilor de organizare şi de remunerare a muncii, aplicarea procedeelor 
nelegale de influenţare o poartă angajatorul. 

Cazurile de exploatare în afara hotarelor pieţei oficiale de muncă sunt mai 
rare şi în cadrul acestora este mai uşor a identifica semnele exploatării 
prin muncă, deoarece în aceste cazuri victimele lucrau nemijlocit pentru 
angajatori. În majoritatea cazurilor studiate învinuiţii erau de naţionalitate 
romă, ei utilizau munca victimelor în propria gospodărie casnică, a rudelor 
sau cunoscuţilor acestora, precum şi pentru efectuarea unor lucrări ce ţin 
de cerşetoria forţată. 

5.3. Semnele traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate

Recrutarea

După cum rezultă din materialele dosarelor penale, nivelul şomajului şi 
al sărăciei în ţară este atât de mare, încât recrutorilor nu le era greu să 
găsească în 2-3 zile 20-30 de persoane, ce doresc  să plece la muncă peste 
hotare. În plus, multe victime spuneau că ele veneau singure la recrutori, 
ştiind că aceştia ajută oamenilor să se angajeze la muncă peste hotare 
şi le solicitau ajutorul la plasarea în câmpul muncii. În asemenea cazuri 
instanţele de judecată nu recunoşteau aceste acţiuni ca recrutare. 

În unele cazuri recrutorului îi era destul să racoleze câţiva oameni, care 
ulterior racolau singuri numărul necesar de alţi lucrători. În unul din 
dosarele penale figura informaţia că învinuitul a racolat numai 2 persoane 
pentru munci sezoniere la întreprinderi agricole din regiunea Belgorod, 
Rusia. Ulterior aceste 2 persoane au recrutat încă 30 de persoane din satul 
lor. După cum se vede, la recrutare nu contează mult cine şi cum a stabilit 
contactul, dar ce anume li s-a promis la racolare, ce anume a făcut posibilă 
ademenirea omului în situaţia de exploatare.  

Un semn important al recrutării servesc în continuare acţiunile recrutorului 
privind organizarea plecării lucrătorilor din ţară, care confirmă ca atare 
gradul înalt de vulnerabilitate a celor recrutaţi. Majoritatea persoanelor 
recrutate nu aveau nici paşapoarte, nici bani pentru perfectarea lor, nici 
bani pentru deplasarea la locul de muncă. Recrutorii, fiind persoane mai 
cu stare în comparaţie cu concetăţenii lor şomeri, care doreau să plece 
la muncă peste hotare, îşi asumau toate cheltuielile organizaţionale de 
pregătire a plecării şi transportării. Ei îi ajutau din cont propriu să-şi 
perfecteze paşapoartele, să-şi procure bilete pentru transport sau arendau 
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mijloace de transport. În aceste cazuri ei desigur contau că oamenii le vor 
întoarce aceşti bani din viitorul lor salariu sau vor recupera cu vârf şi îndesat 
muncind în gospodăria lor. Dacă recrutarea se făcea pentru amplasarea în 
câmpul muncii pe piaţa de muncă deschisă, atunci recrutorii  scontau să 
câştige din aceasta. Foarte des ei se înţelegeau cu cei recrutaţi ca aceştia din 
urmă să le achite nu numai costul cheltuielilor pentru organizarea plecării, 
ci şi până la 10% din salariul lor. 

Vorbind de procedeele influenţării la etapa recrutării, e de menţionat că 
în cazurile examinate niciunul dintre învinuiţi nu aplica constrângerea 
la etapa de recrutare sau transportare. De cele mai multe ori era aplicată 
înşelăciunea. În cazul când se propunea angajarea în cadrul pieţei de muncă 
oficiale (construcţii, agricultură, tăierea pădurii ş. a.), recrutorii niciodată 
nu minţeau privind sfera de muncă, deoarece ei aveau nevoie de oameni 
cu anumite deprinderi de muncă. Dar ei de regulă „înfloreau” descrierea 
condiţiilor de muncă şi trai, mărimea salariului, aşa încât să-i ademenească 
cu perspectiva angajării în câmpul muncii. În procesul recrutării nimeni nu 
spunea că durata zilei de muncă va fi de 16-18 ore, că vor fi nevoiţi să lucreze 
fără zile de odihnă, vor trăi în încăperi nelocuibile, că vor economisi pe hrană 
şi alte detalii mai puţin atractive despre viitorul loc de muncă şi de trai. 

Din materialele dosarului penal
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii în agricultură

Familie (mama şi două fiice minore), un sat din centrul Moldovei 
 
Olga (12 ani) trăia cu sora şi mama într-un sat din Moldova. În mai 2004 
o cunoscută i-a propus mamei de lucru în regiunea Kursk, Rusia, la lucrări 
agricole. I-a promis un salariu bun, condiţii bune de trai şi hrană din contul 
întreprinderii agricole din Rusia. 

Mama s-a plâns că nu are pe cine lăsa fetele ei minore. La care cunoscuta 
i-a spus că nu vede o problemă în asta, deoarece se apropia vacanţa de 
vară şi poate să le ia şi pe ele. Mama va lucra, iar copii se vor odihni în 
sânul naturii şi către începutul anului şcolar se vor întoarce în Moldova. 
Familia avea nevoie acută de bani şi mama Olgăi a primit cu bucurie 
propunerea de a lucra în Rusia. 

La sfârşitul lui mai, când a început vacanţa şcolară, familia s-a deplasat în 
Rusia la locul de muncă. Acolo mai erau vreo 25 de persoane din Moldova. Pe 
toţi îi dirija un brigadier, cu numele Andrei. El le-a confiscat de la bun început 

documentele şi a declarat că şi copiii vor trebui să lucreze şi că el nu are de 
gând să-i hrănească pe gratis. Copii au spus că ei sunt în vacanţă şi că vor 
să se odihnească, atunci Andrei le-a ameninţat cu bătaia dacă vor refuza 
să lucreze. 

Până la urmă copii au fost nevoiţi să lucreze de rând cu maturii ore multe în 
zi, până târziu, fără zile de odihnă. Toţi oamenii se aflau sub o supraveghere 
permanentă, bani nu le achitau, decât că îi hrăneau. Toţi locuiau într-un  cămin 
care nu avea nici apă, nici veceu. De câteva ori a venit cu controlul miliţia, dar 
oamenii se temeau să spună adevărul despre situaţia lor. Când s-a terminat 
vacanţa de vară, copiilor nu li s-a permis să se întoarcă acasă, după cum şi-au 
planificat.

În primăvara lui 2005, după unul dintre controalele miliţiei, mama lor a fost 
deportată din Rusia. Olga şi cu sora sa au rămas singure în Rusia şi au hotărât 
să fugă. În mai 2005, când a apărut o oportunitate, ele au fugit de la locul 
de muncă fără documente. Cineva din localnici le-a ajutat să ajungă până la 
serviciile sociale. Fetele au fost readresate la un centru de reabilitare de pe 
teritoriul Rusiei. Mai târziu, Ambasada Republicii Moldova le-a ajutat să revină 
acasă în Moldova. 

Ele s-au adresat cu o plângere la poliţie abia în 2007.

A fost intentat un dosar penal pe art. 206 CP „Traficul de copii”, al. (1). Andrei 
a fost condamnat la închisoare pe un termen de 8 luni.

Dacă însă recrutorii vroiau să ademenească omul la o muncă casnică sau 
pentru a prac ti ca cerşetoria, ei niciodată nu spuneau direct unde va lucra 
el, ci îl înşelau şi-i promiteau să-l angajeze la un lucru bine plătit. Când omul 
se pomenea departe de casă fără bani şi fără cunoscuţi, lui nu-i rămânea 
altceva decât să accepte să îndeplinească acea mun că la care nu-şi dăduse 
iniţial acordul. Astfel, de exemplu, fetelor dintr-unul din satele Moldovei, 
care au fost recrutate să distribuie cărucioarele pentru invalizi-cerşetori 
prin staţiile de metrou ale Sanct-Petersburgului, recrutorii le-au promis că 
vor lucra într-un azil de bătrâni din acest oraş sau la construcţii, primind 
un salariu de 250-300 $ pe lună.
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Din materialele dosarului penal
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării cerşetoriei 

Alexandra, 19 ani, cetăţeancă a Moldovei 

În noiembrie 2003 un cunoscut pe nume Grigore i-a propus Alexandrei de 
lucru la o construcţie din Petersburg. I-a promis un salariu de 300 $. Ea a 
căzut de acord. Grigore i-a procurat bilet şi a însoţit-o până la Petersburg. 
La sosire i-a luat actele şi i-a explicat că ea va trebui să ceară milostenie în 
metrou. Când Alexandra a refuzat, el a snopit-o în bătăi. A impus-o cu forţa să 
cerşească împreună cu invalizii în metrou. Abia în august 2005 a eliberat-o 
miliţia şi Alexandra s-a întors în Moldova. 

Svetlana şi Maria, 19-20 de ani, cetăţence ale Moldovei

În decembrie 2004 o cunoscută, pe nume Elena, i-a propus Svetlanei şi 
încă unei fete de lucru la un azil de bătrâni din Petersburg. I-a promis un 
salariu de 250 $ pe lună. Iniţial a plecat Svetlana. La sosire în Petersburg 
a întâlnit-o Grigore şi a dus-o într-un apartament pe care-l închiria şi unde 
locuia cu soţia, 4 copii şi câţiva invalizi. El i-a explicat fetei că ea va trebui să 
distribuie cărucioare pentru invalizi prin oraş, în anumite locuri, unde ei vor 
cere milostenie în metrou. Pentru acest lucru el i-a promis să-i plătească 50$ 
pe lună pentru un cărucior cu invalid. Fata a refuzat, însă bani pentru a se 
întoarce acasă sau a închiria un alt apartament nu avea. O lună a locuit la 
Grigore, încercând să-şi găsească de lucru, dar aşa şi nu a izbutit. Peste 
o lună a acceptat să lucreze pentru Grigore. Ea a lucrat pentru el 7 luni 
(din ianuarie până în iulie 2005), fără zile de odihnă, de la orele 7 până la 
23. În obligaţiile ei intra distribuirea prin oraş (prin diferite staţii de metrou) 
a 2 cărucioare cu invalizi. În plus, ea trebuia să urmărească situaţia şi să-l 
cheme pe Grigore dacă se iscau probleme cu miliţia. Grigore venea îndată şi 
„rezolva” situaţia. Pentru orice greşeală Grigore o bătea. Pe toată perioada 
de muncă el trebuia să-i plătească 700 $. Însă el i-a plătit numai 450 $ (i-a 
expediat mamei sale prin poştă). Restul banilor, după cum i-a explicat, au fost 
cheltuiţi pentru tratament, când el o bătuse o dată foarte tare.  

Maria a lucrat pentru Grigore din decembrie 2004 până în martie 2005 în 
aceleaşi condiţii. El o bătea foarte des şi nu i-a plătit nimic pentru muncă. 
Doar i-a cumpărat bilet spre acasă. 

În materialele dosarului se menţionează că în aceleaşi condiţii pentru Grigore 
a mai lucrat o fată din Moldova, pe nume Alina, din septembrie 2004 până 
în august 2005. Ea era bătută nu numai de Grigore, dar şi de soţia lui. A fost 
racolată de o fată din Moldova pe nume Olesea. 

În materialele dosarului se mai arată că zilnic fiecare invalid primea în 
rezultatul cerşitului  de la 100 până la 300 $ şi transmitea aceşti bani lui 
Grigore. 

A fost intentat dosar penal pe art. 165 CP „Traficul de fiinţe umane”, al. 
(2), litera „а”, „b”, „с” şi „d” .

În februarie 2008 judecata în prima instanţă l-a găsit vinovat pe Grigore 
conform art. 302 CP „Organizarea cerşetoriei”, al. (1) şi l-a supus unei amenzi 
în mărime de 10 mii de lei (circa 800$). În procesul de judecată victimele şi-
au schimbat depoziţiile şi au declarat că nu au pretenţii materiale faţă de 
Grigore.

În alt caz, unei fete ce lucra realizatoare la piaţa unui orăşel din nordul 
Moldovei i s-a propus să meargă la Omsk, Rusia, promiţându-i un lucru mult 
mai bine plătit ca realizator la piaţă în acel oraş. În realitate, timp de 2 ani a 
fost nevoită să facă muncă casnică în casa femeii care a racolat-o.

Transportarea

Transportarea este un element important al traficului de fiinţe umane. În 
una din cercetările mai timpurii ale Centrului Internaţional „La Strada”, şeful 
secţiei informaţie operativă a Centrului pentru Combaterea Traficului de 
Persoane (Ministerul Afacerilor Interne) şi-a spus părerea că anume prezenţa 
unui astfel de element ca transportarea permite a deosebi cazurile de trafic cu 
fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate de cazurile muncii forţate.32 
De aceea este foarte important a şti cum se efectuează transportarea. 

Transportarea victimelor traficului de fiinţe umane spre locul exploatării din 
satele unde acestea locuiesc are loc iniţial spre Chişinău, capitala Moldovei, 
iar mai apoi peste hotare. Pentru transportarea oamenilor spre capitală 
sunt utilizate mijloace de transport: automobilele personale ale recrutorilor, 
minibusuri arendate sau autobuzele de rută. Mai departe recrutorii de regulă 
procurau bilete la tren sau avion. 

Analiza materialelor dosarelor penale, precum şi datele Centrului 
Internaţional „La Strada” vorbesc despre faptul că foarte des recrutorii 
32 Тatiana Fomina. „Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane”. „La Strada Express”, Ediţie te-
matică a Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, nr. 2, 
martie 2006, pag. 24. Versiunea electronică în limbile română, rusă şi engleză poate fi descărcată pe 
Internet: http://www.lastrada.md/date/rapoarte/
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organizează transportarea persoanelor din Moldova în ţara de destinaţie, 
procurându-le bilet la transportul public. Oamenii racolaţi sunt foarte rar 
însoţiţi personal de recrutori către locul exploatării. De regulă, în ţara de 
destinaţie pe victime le întâmpină alte persoane, cu care recrutorul are 
relaţii. De asemenea la transportarea persoanelor peste hotare este foarte 
rar utilizat mijlocul de transport auto personal al recrutorului sau un minibus 
arendat. 

Or, potrivit materialelor unor dosare penale studiate, instanţa de judecată 
nu recunoaşte transportarea ca fiind probată, dacă recrutorul nu 
a însoţit personal oamenii în timpul transportării (vezi descrierea 
cazului traficului în Belarusi de la pag. 90), chiar dacă toate victimele au 
indicat că transportul a fost organizat în totalitate de recrutor, care le-a 
procurat bilete din contul său. 

În afară de aceasta, la transportare nu este utilizată violenţa. Oamenii 
pleacă în temei benevol şi, după cum s-a menţionat, transportarea capătă 
semnele acţiunii infracţionale numai când este prezent scopul exploatării. 
Toate acestea generează dificultăţi în procesul de examinare judiciară. În 
unul din dosarele penale, recalificat de pe art. 165 pe art. 168, se arăta că 
una din cauzele recalificării este faptul că „oamenii au plecat benevol”.     

Trecerea hotarului în majoritatea cazurilor avea loc legal, dar în 4 din 24 
de dosare penale erau informaţii despre faptul că victimele traficului de 
fiinţe umane au trecut ilegal hotarul Moldovei şi al Ucrainei, care nu este 
demarcată. Astfel, în unul din cazuri, învinuitul a trecut victima peste hotar 
în propriul automobil pe un drum de ţară, ocolind punctele stabilite de 
trecere a frontierei.  În alte trei cazuri victimele au fost trecute prin câmp.

Exploatarea

După cum s-a menţionat, exploatarea muncii forţate avea loc:
în limitele pieţei de muncă oficiale (deschise), dar cu încălcări a) 
grave ale legislaţiei ce reglementează funcţionarea ei (construcţii, 
agricultură, tăierea pădurii şi executarea lucrărilor de încărcare-
descărcare);   
în afara pieţei oficiale de muncă (munca casnică).b)  

În câteva dosare s-au constatat cazuri de exploatare combinată în 
agricultură şi construcţii, precum şi în agricultură şi munca casnică.  Durata 

aflării victimelor în situaţia de exploatare constituia de la 1 lună până la 
câţiva ani.

Foarte des exploatatorii racolau singuri oameni, dar au fost cazuri când 
recrutarea era efectuată în locul lor de alte persoane.

Deosebit de evident se profilează semnele exploatării în cazurile 
de exploatare în afara pieţei de muncă deschise – în munca casnică. 
Exploatatorul obţine un beneficiu direct din munca lucrătorului şi este 
angajatorul lui. Persoana exploatată, de regulă, nu primeşte bani pentru 
munca sa, numai de mâncare şi haine adesea purtate. Stăpânii îşi bat 
adesea slugile lor, le îngrădesc libertatea de circulaţie.  

Din materialele dosarului penal
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în munca 
casnică

Svetlana,17 ani, locuitoare a unui sat din centrul Moldovei 

În decembrie 2003 Olga (de etnie romă) i-a propus unei fete cunoscute dintr-o 
familie nevoiaşă, pe nume Svetlana, un lucru bine plătit – realizator la piaţă în 
or. Odesa, Ucraina, unde lucra şi cunoscuta ei Zinaida. Aceasta a acceptat, dar 
i-a explicat că ea este minoră şi nu are nici buletin de identitate, nici paşaport, 
doar certificatul de naştere. Olga i-a spus că o poate ajuta să plece în Ucraina 
şi a rugat-o să ia certificatul său de naştere şi să vină la ea. 
Când fata a venit cu documentul, Olga a invitat-o să locuiască la ea până va 
veni după dânsa cunoscuta ei din Odesa. La câteva zile a venit Zinaida. Ea 
a întrebat-o pe Svetlana dacă vrea să meargă la lucru în Ucraina şi aceasta 
i-a confirmat dorinţa ei de a lucra. Zinaida a organizat trecerea hotarului 
ocolind punctele stabilite de trecere a frontierei şi a adus-o pe fată în Odesa. 
Sosind în casa ei din Odesa, ea i-a declarat Svetlanei că va lucra la ea acasă, 
deoarece exteriorul fetei şi necunoaşterea limbii ruse nu-i permit să lucreze 
realizator la piaţă. Svetlana a fost nevoită să accepte, deoarece nu avea nici 
documente, nici bani, nu cunoştea nici rusa, nici ucraineana. Certificatul de 
naştere i l-a confiscat Zinaida. 

Svetlana gătea mâncare, făcea curăţenie, spăla, cumpăra produsele şi 
medicamentele necesare (Zinaida suferea de diabet zaharat), zilnic o 
însoţea la lucru şi la piaţa din Odesa. În plus, ea era obligată să o spele pe 
stăpână şi să-i facă masaj. Pentru munca sa nu primea nici o leţcaie, dar era 
obligată să asculte în toate de stăpâna ei. În caz de neascultare, Zinaida o 
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bătea, uneori o obliga să lucreze chiar şi noaptea. Svetlana obosise şi vroia 
să se descotorosească de această situaţie. Ea le-a scris o scrisoare rudelor din 
Moldova şi le-a cerut ajutor. Sora fetei s-a adresat la poliţie şi curând Svetlanei 
i-au ajutat să se elibereze şi să revină în Moldova. În situaţia de exploatare ea 
s-a aflat timp de 1 an şi 2 luni. 

Mai târziu a fost intentat un dosar penal faţă de cetăţeana Moldovei Olga. 
La judecată Olga a explicat că ea nu a avut intenţii rele. Ea a dorit să-i ajute 
Svetlanei, deoarece cunoştea situaţia materială grea a fetei. De la soţul ei 
aflase că Zinaida, cunoscuta lor comună din Odesa, are nevoie de o menajeră 
şi s-a gândit că acest lucru i se potriveşte Svetlanei cum nu se poate mai bine. 
Ea ştia de la bun început că Svetlana nu va lucra realizator la piaţă, dar s-a 
gândit că e mai bine să nu-i spună fetei despre aceasta.
 
În prima instanţă judecata a găsit-o vinovată pe Olga de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de art. 206, al. (1), lit. „b” CP „Traficul de copii” 
şi a condamnat-o la 5 ani de închisoare condiţionat cu amânarea punerii 
în aplicare a pedepsei dacă timp de 5 ani nu va săvârşi o nouă infracţiune. 
Instanţa de judecată a decis să perceapă de la Olga 4.000 de lei în folosul 
Svetlanei ca despăgubire a daunei morale. Curtea de Apel a lăsat această 
decizie fără modificare.

Dacă e să vorbim despre piaţa de muncă deschisă, atunci semnele exploatări 
sunt de cele mai deseori vagi. Cum s-a mai menţionat, problema principală 
rezidă în faptul că drept exploatatori în cazul dat în majoritatea absolută 
a dosarelor figurau nu angajatorii, ci intermediarii. O asemenea variantă 
de exploatare este încă slab studiată şi nu este elucidată în literatura 
ştiinţifică în problematică. Anume intermediarii îşi asumau organizarea 
lucrărilor şi prin ei se realizau contactele lucrătorilor din Moldova cu 
administraţiile întreprinderilor de peste hotare. Ei mai întotdeauna erau 
numiţi „brigadieri”. 

Este interesant faptul că în cazurile când nu erau utilizate procedeele 
interzise de influenţare a lucrătorilor, aceste cauze, calificate ca trafic de 
fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate, sunt foarte asemănătoare 
cu cauzele de prestare ilegală a activităţii de antreprenoriat (fără licenţă), 
şi anume – intermediere la plasarea în câmpul muncii peste hotare, pentru 
care este prevăzută o pedeapsă în art. 241 CP. 

Nu mai puţin interesant este şi faptul că unele întreprinderi agricole din 
Rusia şi Ucraina încheiau cu brigadierii contracte colective de muncă pe 

brigadă. În acest caz brigadierul răspundea oficial de calitatea lucrărilor şi 
primea din casa întreprinderii salariul ce se cuvenea întregii brigăzi. Însă 
într-un şir de cazuri nu se încheiau nici un fel de contracte, iar salariul 
era transmis brigadierului fără borderou. Dar întotdeauna brigadierul 
scădea din suma salariului colectiv sumele cheltuite pentru organizarea 
transportării lucrătorilor la locul de muncă în ţara de destinaţie, precum 
şi un procent oarecare (de cele mai multe ori 10%) sau o sumă fixă în 
folosul său, abia după aceasta distribuind suma între lucrători după cum 
credea el de cuviinţă, ţinând cont de volumul lucrărilor îndeplinite de 
fiecare lucrător.  

Asemenea relaţii de muncă îşi au rădăcinile în trecutul sovietic. În anii 80 
în fosta URSS se introducea pretutindeni forma antreprizei de brigadă, 
când salariul era calculat pe colectivul de muncă şi mai apoi se distribuia 
în interiorul brigăzii la decizia acesteia. Această practică s-a păstrat, dar 
într-o formă eronată cum se vede la un şir de întreprinderi din spaţiul 
post-sovietic. Dacă în vremurile sovietice banii erau distribuiţi la adunarea 
generală a brigăzii, acum brigadierul decidea cu de la sine putere. 

Foarte des nemulţumirea lucrătorilor se isca anume din cauza faptului 
că ei considerau inechitabilă distribuirea salariului colectiv, suspectând 
brigadierul de însuşirea celei mai mari părţi de bani. Lor le mai era greu 
să se orienteze şi din cauză că la recrutarea în Rusia sau Ucraina li se 
numea cel mai des suma în lei moldoveneşti sau dolari americani. Iar 
achitările se făceau în ruble ruseşti sau grivne ucrainene. În plus, la 
recrutare uneori se tăinuiesc reţinerile pentru organizarea deplasării. 

Astfel, unul din dosarele penale (tăierea pădurii pentru trasarea conductei 
de gaz în Rusia), intentat pe art. 165 CP, ca trafic de fiinţe umane, a 
fost ulterior recalificat de prima instanţă pe art. 190 „Escrocherie” şi 
învinuitul condamnat la 4 ani anume pentru că brigadierul a reţinut din 
salariul colectiv mai mult decât se cuvenea. În felul acesta, el şi-a însuşit 
ilegal proprietatea lor (în bani). Însă mai târziu Curtea de Apel i-a sistat 
toate învinuirile şi l-a achitat. Vorba e că învinuitul a promis lucrătorilor-
pârâţi câştiguri mari în dolari. El însuşi primea salariul pentru ei în ruble 
ruseşti. Cheltuielile pentru lucrători le-a suportat în lei moldoveneşti 
şi ruble ruseşti. Judecata în a doua instanţă a făcut calculele necesare, 
transferând toate cheltuielile într-o singură valută şi în felul acesta a 
clarificat că învinuitul s-a achitat pe deplin cu pârâţii. În acelaşi timp, 
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analiza materialelor din acest dosar penal a arătat că în afara cadrului 
examinării judiciare a rămas faptul că:

învinuitul nu avea dreptul să presteze servicii de plasare în câmpul a) 
muncii peste hotare, neavând licenţa respectivă;
lucrătorii au lucrat fără contract de muncă;b) 
lucrătorii locuiau pe timp de iarnă într-un vagonaş fără încălzire în c) 
condiţiile severe ale iernii din nordul Rusiei, ceea ce prezenta un 
mare pericol pentru sănătatea lor;
suma achitată de întreprinderea–comanditar pentru lucrările d) 
efectuate scădea consecutiv, la început la transmiterea comenzii de 
la întreprinderea antreprenor la întreprinderea subantreprenor, 
iar mai târziu a devenit şi mai mică la achitarea învinuitului, iar în 
buzunarul brigăzii de lucrători din Moldova a ajuns de câteva ori 
micşorată.

Astfel, în acest caz sunt prezente semnele exploatării, pentru care 
trebuie să poarte răspundere nu numai brigadierul, dar şi administraţia 
întreprinderii. În ţările dezvoltate, poliţia, anchetând asemenea cauze, 
analizează cheltuielile angajatorilor în vederea stabilirii profitului ilicit în 
urma exploatării muncii, inclusiv remunerarea muncii mai jos de nivelul 
de piaţă. 

Lucrătorii de cele mai dese ori înaintează pretenţii privind condiţiile de 
muncă şi de trai, precum şi remunerarea muncii brigadierilor, deoarece 
anume brigadierii au contactat cu administraţia. Dar pentru organizarea 
securităţii muncii, respectarea duratei stabilite a zilei de muncă, acordarea 
zilelor de odihnă, a concediilor, remunerarea muncii poartă răspundere în 
faţa legii angajatorul, adică administraţia întreprinderii, şi nu brigadierul. 
Şi în genere trebuie să menţionăm că aceste semne le putem considera 
doar semne  indirecte ale exploatării, dacă este vorba de munca forţată 
sau traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate. Ca semne 
de bază urmează a fi considerate procedeele de influenţare a lucrătorului, 
utilizate la atragerea lui şi ţinerea în situaţie de muncă forţată. 

Ne-am referit atât de detailat la semnele indirecte, deoarece experţii în 
problemă din străinătate recomandă să-i utilizăm şi ei sunt utilizaţi activ la 
examinările judiciare în ţările dezvoltate. În special e necesar să subliniem 
că astfel de semne ca exploatarea, ca remunerarea muncii mai jos de nivelul 
de piaţă în genere nu pot fi utilizate în ţara noastră, deoarece legislaţia 
noastră garantează dreptul numai la salariul minim. 

În felul acesta, semnele aşa-numitelor forme uşoare de exploatare 
prin muncă sau semnele indirecte ale muncii forţate, care reprezintă 
încălcări ale legislaţiei muncii de către angajator (încălcarea 
regulilor securităţii muncii, depăşirea duratei stabilite a zilei de 
muncă, reţinerea salariului ş. a.), nu pot servi ca probe directe a 
vinovăţiei intermediarilor. Pentru aceste încălcări poartă răspundere 
angajatorul sau administraţia întreprinderii străine în limitele 
dreptului muncii şi celui contravenţional. Însă aceste semne sunt 
foarte importante ca dovadă a situaţiei de exploatare, deoarece ele 
dau posibilitate de a înţelege cât de umilitoare a fost situaţia pentru 
demnitatea persoanei. Intermediarii trebuie să poarte răspundere 
de procedee de influenţare a victimelor, pe care le utilizau pentru 
antrenarea lor şi ţinerea în situaţie de exploatare.

De menţionat că de regulă la anchetarea dosarelor privind traficul de 
fiinţe umane poliţia din Moldova expediază interpelări către organele 
de drept ale ţării de destinaţie. În cazul unui rezultat benefic al acestei 
interpelări, în dosarul penal apare un document de la administraţia 
întreprinderii unde a avut loc exploatarea lucrătorilor din Moldova. 
Desigur, întreprinderea afirmă că ea a respectat întocmai obligaţiile 
privind crearea condiţiilor de muncă şi trai destoinice pentru lucrători.

De exemplu, din informaţia remisă de una din întreprinderile agricole din 
Belarusi, unde au fost supuşi exploatării lucrători din Moldova, rezultă 
că această întreprindere a asigurat lucrătorii cu toate cele necesare: 
salopete, hrană de 3 ori pe zi cu achitare de 30% din cost, lenjerie, baie 
o dată în săptămână, achitarea transportului  tur-retur de la domiciliu 
la locul de muncă. O altă întreprindere agricolă din Belarusi, pe acelaşi 
dosar penal, a expediat o informaţie potrivit căreia întreprinderea a creat 
condiţii strălucite pentru lucrătorii migranţi, iar brigada de moldoveni (9 
persoane) a lucrat prost la prăşitul sfeclei, din care cauză întreprinderea 
a suportat pierderi. În acelaşi timp, victimele au declarat că au fost cazate 
într-o fermă de vaci, dormeau pe saltele direct la podea, în jur mişunau 
şobolani. Ei erau impuşi să lucreze de la 5 dimineaţa până la 10 seara, 
fără zile de odihnă. Erau hrăniţi o dată în zi. Unul dintre lucrători a lucrat 
2 luni pe un şantier al întreprinderii agricole, iar salariul său a constituit 
80 de dolari SUA. Instanţa de judecată l-a achitat pe brigadier (a se vedea 
descrierea cazului traficului în Belarusi de la pag. 90).
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Astfel, dacă victima a fost supusă exploatării prin muncă la întreprindere, 
adică în condiţiile pieţei de muncă oficiale, indiciul de bază al exploatării 
sunt procedeele de influenţare, aplicate pentru ţinerea în situaţie de 
exploatare. 

Procedeele de influenţare în cazul exploatării muncii forţate

Procedeele de influenţare constituie cel mai important element şi indiciu 
pentru calificarea infracţiunii trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate. Analiza a arătat că violenţa fizică şi ameninţarea cu violenţa 
ca procedeu de ţinere în situaţia de exploatare a muncii forţate erau aplicate 
destul de des. În materialele a 10 din 24 dosare penale examinate a fost fixat 
faptul că victimele reclamau că au fost bătute pentru nesupunere, în alte 
3 dosare există informaţii că victimele erau ameninţate cu răfuiala fizică. 
Cel mai des oamenii erau bătuţi pentru refuzul de a ieşi la lucru, precum şi 
pentru tentativa de fugă. Dar în nici unul din cauzele examinate victimele 
nu s-au adresat organelor de drept din ţările de destinaţie. De cele mai 
multe ori exploatatorii le spun victimelor că ei au cunoscuţi la poliţia/miliţia 
locală şi este inutil să se adreseze acestor organe. Astfel, faptele de violenţă 
fizică devin cunoscute poliţiei din Moldova cu mult mai târziu decât ele s-au 
produs. A le proba, de regulă, este imposibil. Învinuirile în aceste cazuri se 
construiesc exclusiv în baza depoziţiilor martorilor, care adesea se schimbă. 
Iată un extras din depoziţiile unei tinere la poliţie, care, ulterior, în şedinţa de 
judecată, şi le-a retras şi a declarat că nu are pretenţii faţă de învinuit. 

Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în agricultură 
şi în munca casnică 

Victoria,18 ani, locuitoare a unui sat de la sudul Moldovei

„Iniţial am lucrat în Rusia la prăşit sfeclă (în componenţa unei brigăzi de 
lucrători din Moldova în număr de 30 persoane). Trăiam toţi laolaltă în 
sarai, într-o singură încăpere (bărbaţi şi femei). Apă nu era, nu aveam nici 
unde ne spăla. Toţi ne-am umplut de păduchi. Am fost nevoită să mă rad pe 
cap.  Lucram de la 5.00 până la 22.00 fără zile de odihnă. Dacă cineva dintre 
lucrători refuza să iasă la lucru, era bătut. De fiecare dată ne mânau şi ne 
înjurau, ne ziceau nici să nu ne bată gândul de casă. Ne hrăneau oribil – terci 
din agracas, zeamă lungă, carne alterată. Peste 2 luni ne-au transferat la 
făţare. Bani nu ne plăteau defel. Tuturor ne-au luat paşapoartele. 

Degrabă a venit soţia brigadierului. Ea mi-a propus să lucrez la ea în casă, 
în Moldova. Am acceptat, sperând că în Moldova voi putea fugi acasă chiar 
dacă nu-mi vor întoarce paşaportul. Când am sosit în Moldova, stăpâna mi-a 
interzis cu stricteţe să ies din curte şi să vorbesc cu vecinii. Ea mi-a mai zis 
ca nu cumva să-mi treacă prin gând să fug, pentru că ei sunt ţigani şi mă vor 
găsi oriunde şi în genere cu ei e mai bine să nu te legi. Ea mi-a mai promis că 
degrabă va sosi soţul ei şi el îmi va plăti şi pentru munca din Rusia. Dar când 
a venit brigadierul nostru, a spus că el nu are bani şi nu se poate achita cu 
mine. Aşa am lucrat în casa lor din august până în septembrie, când m-a găsit 
unchiul meu. Numai atunci mi-au întors paşaportul şi m-au lăsat să plec cu 
unchiul acasă”.

Foarte des victimelor li se confiscau paşapoartele în scopul limitării 
libertăţii de circulaţie. Însă şi acest lucru e greu de probat în practică. 
Învinuiţii adesea spuneau că ei adunau paşapoartele pentru înregistrare, 
dar mai nimeni nu înregistra lucrătorii, pentru că în majoritatea cazurilor 
ei lucrau nelegal. 

Pentru ţinerea lucrătorilor în situaţia de muncă forţată, exploatatorul nu 
întotdeauna trebuia să întreprindă anumite acţiuni. Inacţiunile în formă 
de neplată a salariului în multe cazuri era cel mai iscusit procedeu de 
îngrădire a libertăţii de circulaţie. Trebuie să avem în vedere că oamenii 
care nimeresc în situaţia de muncă forţată sunt din rândurile populaţiei 
extrem de sărace. Ei nu au cui se adresa. În afară de aceasta, caracterul 
nelegal al muncii sau trecerea nelegală a frontierei serveşte de asemenea 
un minunat mijloc de ţinere a oamenilor în situaţie de exploatare. Acest 
lucru sporeşte vulnerabilitatea lor. Iată unul din astfel de exemple, când 
victima evident nu era impusă să lucreze. Dar ea nu putea părăsi locul de 
muncă, fiindcă nu avea bani pentru bilet şi se afla pe teritoriul Ucrainei 
nelegal, la o depărtare de 450 km de locul său de reşedinţă. 

Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării în munca casnică 

Tudor, 50 de ani, locuitor dintr-un sat din sudul Moldovei 

În aprilie 2005 vecinul îi propuse lui Tudor să plece în Ucraina să lucreze la 
prăşitul sfeclei de zahăr, promiţându-i 300 de grivne ucrainene pe lună (circa 
40 $). Ei se cunoşteau bine de demult şi Tudor a acceptat pe dată, fiindcă 
era fără lucru şi avea nevoie acută de bani. Cum Tudor nu avea paşaport, 
frontiera cu Ucraina au trecut-o nelegal în regiunea or. Dubăsari, ocolind 
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punctele stabilite de trecere a frontierei. Se deplasau cu automobilul vecinului, 
împreună cu soţia şi fiica acestuia. În Ucraina fiica vecinului avea casa ei 
proprie. Când au sosit, Tudor a fost cazat într-un sarai şi i-au propus pentru 
început să lucreze la construcţia unor spaţii auxiliare la aceeaşi casă. El a 
acceptat şi în 2 luni a construit un subsol şi câteva acareturi de gospodărie. 
Mai târziu a lucrat la strâns sfeclă în satul vecin, dar pentru muncă nu i s-a 
plătit nimic. 

Nimeni nu-i îngrădea libertatea de circulaţie, dar Tudor nu ieşea nicăieri 
singur, deoarece nu avea paşaport şi se temea că-l poate reţine poliţia. Când 
şi-a dat seama că nimeni nu se grăbeşte să-i plătească salariu, Tudor s-a 
pornit spre casă pe jos, fiind nevoit să parcurgă 450 km. S-a întors zdrenţuit 
şi flămând. S-a adresat poliţiei. 

Iniţial, dosarul penal a fost intentat pe art. 165 CP „Traficul de fiinţe 
umane”, al. 1, litera „b” şi „c”, iar mai târziu a fost recalificat pe art. 168 
„Munca forţată”. 

În prima instanţă judecata l-a găsit, în august 2007, pe vecinul lui Tudor 
vinovat conform art. 168, dar a clasat dosarul în legătură cu împăcarea 
părţilor în temeiul art. 109 CP „Împăcarea”. Procuratura a atacat decizia la 
Curtea de Apel, solicitând recalificarea dosarului conform art. 165 CP. Însă 
Curtea de Apel, prin decizia sa, a respins cererea procuraturii. Mai târziu 
Procuratura Generală s-a adresat Curţii Supreme de Justiţie, dar şi această 
solicitare a fost respinsă din motive de procedură.

Înşelăciunea privind achitarea salariului serveşte de asemenea ca un bun 
procedeu de ţinere a lucrătorilor în situaţie de exploatare. Multe dintre 
victime la început cădeau de acord să plece la muncă pe 2-3 luni. Dar lucrând 
acest răstimp şi neprimind salariul promis, iarăşi şi iarăşi acceptau să mai 
lucreze. În final, primeau bani doar pentru drum şi noi promisiuni. Cum s-a 
mai menţionat, toate acestea conduc la aceea că victimele se adresează la 
poliţie abia peste un an sau doi. 

Crearea datoriei este de asemenea utilizată pentru ţinerea în situaţie de 
exploatare. Unul din asemenea cazuri l-am inserat la pag. 87 (exploatarea 
muncii forţate, lucrări de încărcare - descărcare). Dar iată încă un 
exemplu. 

Din materialele dosarului penal 
Trafic de fiinţe umane în scopul exploatării în construcţii

Victime – 2 prieteni, locuitori ai unui sat din centrul Moldovei 

În aprilie 2007 doi prieteni au plecat în ospeţie la un cunoscut de-al lor, 
Alexandru, din satul vecin. Ei s-au cam întrecut cu băutura. Fiind în stare de 
ebrietate, Alexandru le-a propus prietenilor să se plimbe prin sat cu limuzina 
sa, marcă străină. S-au plimbat toată seara, după care s-au întors în satul lor 
cu autobuzul. A doua zi Alexandru i-a găsit pe prietenii lui şi le-a zis că ei i-au 
deteriorat maşina. I-a impus să scrie o ţidulă de recunoaştere a unei datorii pe 
suma de 700 euro. Cum nu aveau bani şi nici de lucru, Alexandru le-a propus 
să meargă împreună la lucru la Moscova, pe un şantier. Ei au acceptat. 

Alexandru le-a găsit chiar el loc de muncă, a organizat deplasarea lor la 
Moscova şi le-a găsit şi un loc de trai. Ei au lucrat pe şantier jumătate de an. 
Banii pentru lucru îi primea Alexandru, iar prietenilor săi le cumpăra doar 
alimente. Peste un timp Alexandru a plecat în Moldova, fără să le spună nimic, 
iar ei au rămas la Moscova fără nici o leţcaie. Când au izbutit să adune bani 
pentru bilet, prietenii s-au întors în Moldova şi s-au adresat cu o reclamaţie 
la poliţie. 

Iniţial,  dosarul penal a fost intentat pe art. 165 CP „Traficul de fiinţe 
umane”, al. (2), litera „b”.

În prima instanţă judecata i-a scos învinuirea de pe art. 165 CP şi a recalificat 
cauza pe art. 352 CP „Samavolnicia”, al. (1). Alexandru a fost condamnat la 
executarea lucrărilor neremunerate în folosul comunităţii pentru 240 de ore.  

Curtea de Apel a lăsat decizia instanţei de judecată în vigoare.

Salariul prietenilor ghinionişti ai lui Alexandru pentru jumătate de an pe 
şantierul din Mos cova a fost evident mai mare decât datoria lor de 700 
euro. Însă şi această sumă es te absolut „cosmică” pentru un om sărac 
din Moldova. Acest caz nu este unul clasic de tra  fic de fiinţe umane, mai 
degrabă poate fi numit intermediar, dar ceea ce e de ne tă gă duit – sărăcia 
şi incapacitatea de a evalua mărimea datoriei şi a muncii proprii i-au făcut 
pe prieteni vulnerabili şi a permis cunoscutului lor viclean să-i exploateze 
câteva luni.

De precizat că în procesul analizei nu au fost identificate careva procedee 
noi de influenţare asupra victimelor. 
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Aşadar, analiza dosarelor penale privind traficul de fiinţe umane 
în scopul exploatării muncii forţate şi a cerşetoriei a dezvăluit 
prezenţa unor probleme de aplicare în practică a articolelor 165 şi 
206 CP. Majoritatea cauzelor în procesul examinării judiciare au fost 
recalificate pe alte articole ale Codului penal, care prevăd pedepse 
mai blânde. Colectarea probelor pe dosarele penale este complicată 
prin faptul că exploatarea are loc în temei în alte ţări şi depinde 
de colaborarea cu organele de drept din aceste state. În Moldova, 
urmărirea penală şi judecarea cauzelor date are loc adesea cu mult 
mai târziu decât s-au săvârşit acţiunile ilicite, ceea ce de asemenea 
complică colectarea probelor. Procesul penal durează timp îndelungat 
şi martorii îşi schimbă des depoziţiile iniţiale. 

Există mari dificultăţi ce ţin de construcţia de drept a infracţiunii 
trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. Aceste construcţii de drept 
sunt foarte complicate, având multe elemente, ceea ce împiedică 
aplicarea lor în practică. Instanţele de judecată comit erori evidente 
în calificarea dosarelor penale şi stabilirea mărimii pedepsei. Nu 
totdeauna elementele infracţiunilor reale se încadrează în limitele 
acestor construcţii de drept. Foarte des cauzele, intentate iniţial pe 
articolele 165 şi 206 CP, sunt recalificate pe alte articole ale Codului 
penal, ce prevăd pedepse mai blânde. În consecinţă, mulţi învinuiţi 
izbutesc să evite  răspunderea. 

CONCLUZII ŞI 
RECOMANDĂRI 
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Concluzii

La criminalizarea traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate în Republica Moldova au fost comise lacune şi greşeli. Acestea au fost 
generate atât de diferenţele în concepţiile noţiunilor trafic de fiinţe umane 
şi muncă forţată, utilizate la nivel internaţional, cât şi de lipsa experienţei 
de elaborare a unor legi similare în republică, precum şi a experienţei de 
creare a unor mecanisme eficiente de realizare a demnităţii personale.
În rezultat, construcţia de drept elaborată a infracţiunilor trafic de fiinţe 
umane/copii şi muncă forţată nu răspunde cerinţelor tehnicii legislative 
(componenţa infracţiunii prea complicată, contradicţii în explicare 
privind semnele de calificare a componenţei, necorespunderea normelor 
dreptului penal cu starea de fapt a infracţiunilor penale ş. a. m. d.). Semnele 
„muncii forţate” sunt tratate în mod diferit în articolele 165 CP „Traficul 
de fiinţe umane”şi 168 CP „Munca forţată”, care atribuie diferite procedee 
de influenţare pentru atragerea şi ţinerea persoanei în situaţia de muncă 
forţată. În plus, Curtea Supremă de Justiţie, la elaborarea explicaţiilor 
privind aceste articole, a mai emis şi o altă interpretare a acestei noţiuni şi 
a procedeelor de influenţare utilizate. 

Analiza a mai arătat că articolul 168 prevede o pedeapsă mult mai blândă 
pentru muncă forţată decât articolele 165 şi 206 pentru trafic de fiinţe 
umane/copii în scopul exploatării muncii forţate. Calificarea infracţiunii 
conform articolului 168 permite aplicarea condamnării cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei şi încetarea procesului penal în legătură 
cu împăcarea părţilor, ceea ce nu permite legea, dacă acţiunile învinuitului 
sunt calificate conform art. 165 sau art. 206. 
Lacunele construcţiei de drept a infracţiunii trafic de fiinţe umane/copii 
în scopul exploatării muncii forţate servesc drept o cauză a urmăririi 
penale neeficiente pe dosarele trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate. În plus, putem remarca de asemenea că în republică sunt 
insuficient utilizate alte mijloace legale sau tehnico-organizatorice de 
combatere a traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate 
decât criminalizarea acestora.

Analiza practicii judiciare pe dosarele traficului de fiinţe umane a scos la 
iveală o practică judiciară scundă pe dosarele traficului de fiinţe umane 
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în scopul exploatării muncii forţate, precum şi existenţa următoarelor 
probleme:

instanţele de judecată nu utilizează posibilitatea acuzării conform •	
art. 165 şi 206 CP pentru infracţiunile trafic de fiinţe umane/copii, 
comise în interiorul Republicii Moldova;
dosarele penale sunt examinate în instanţele de judecată timp •	
îndelungat (ani în şir);
urmărirea penală se desfăşoară ineficient, iar în rezultat mulţi •	
inculpaţi izbutesc să evite pedeapsa; 
la emiterea hotărârii de judecată sunt comise greşeli (achitare •	
nejustificată, aplicarea unor pedepse neargumentat de blânde, 
stabilirea pedepsei în formă de amendă pe articole ale Codului 
penal ce nu prevăd asemenea pedepse ş. a.);
foarte rar se percep prejudicii materiale şi morale în favoarea •	
victimelor;
instanţele de judecată comit greşeli la calificarea infracţiunilor •	
(nu decid întotdeauna corect chestiunile privind delimitarea 
traficului de fiinţe umane de munca forţată şi organizarea 
cerşetoriei, nu recunosc transportarea probată, dacă recrutorul 
nu a însoţit personal oamenii în timpul transportării ş. a.);
foarte des are loc recalificarea dosarelor de pe art. art. 165 şi 206 •	
CP pe art. 168, ceea ce permite inculpaţilor să evite pedeapsa ori 
să li se aplice una foarte blândă;  
victimele îşi schimbă adesea depoziţiile în procesul examinării •	
judiciare şi din diverse motive nu se prezintă în şedinţele de 
judecată;
mulţi martori sunt supuşi intimidării şi presiunilor din partea •	
învinuiţilor;
printre dosarele penale nu au existat dosare ce s-ar fi referit la •	
infracţiunea trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii 
forţate, comise într-un şir de ţări (Turcia, EAU, Israel, Grecia, 
Cehia, Polonia), pomenite în diverse cercetări ca ţări în care 
cetăţenii Moldovei au fost supuşi muncii forţate.

Trebuie să menţionăm de asemenea că în procesul analizei practicii 
judiciare s-a constatat că într-un şir de cazuri de trafic cu fiinţe umane 
nu numai angajatorul obţinea profit de pe urma exploatării muncii 
victimelor, ci şi intermediarul – „brigadierul”, care făcea totul numai să  
atragă victimele şi să le menţină în asemenea situaţie. În acelaşi timp însă 

vina directă pentru nerespectarea organizării condiţiilor de muncă şi 
remunerării era a angajatorului. În cazurile menţionate pedeapsa pentru 
exploatare urma să revină şi angajatorului, şi intermediarului. În practică, 
însă, intermediarii suportă pedepse uşoare, iar angajatorii nu suportă în 
genere nici o pedeapsă, deoarece se află în altă ţară.

Recomandări

Având în vedere informaţia colectată în procesul prezentei cercetări, se 
recomandă: 

A simplifica construcţia de drept a art. art. 165 şi 206 CP, delimitând 1. 
traficul de fiinţe umane/copii în scopul exploatării muncii forţate 
ca infracţiune specifică separată, ceea ce ar permite ca urmărirea 
penală să fie mai eficientă. 
A lichida diferenţele privind semnele de calificare a componenţei 2. 
infracţiunii „munca forţată” ca element al traficului de fiinţe umane 
şi ca infracţiune specifică. A ţine seama totodată de starea de fapt 
a infracţiunilor comise, înainte de toate rolul „brigadierilor” în 
exploatarea muncii forţate.
A diferenţia răspunderea pentru munca forţată, prevăzând diferite 3. 
tipuri de pedeapsă, în funcţie de faptul în ce condiţii a avut loc 
folosirea muncii forţate, ce procedee de influenţare au fost aplicate 
şi ce daune au provocat. 
A completa şi modifica art. art. 165, 168, 206 и 302 CP, precum 4. 
şi explicaţiile Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi 
traficul de copii”33 astfel, încât să fie aduse în concordanţă cu starea 
de fapt a infracţiunilor penale şi să fie lichidate controversele 
existente în descrierea elementelor/semnelor de calificare ale 
infracţiunilor date, care se referă la  procedeele de influenţare. În 
primul rând, este necesar a se ţine cont de faptul că infractorii 
recurg la procedee de influenţare similare pentru atragerea şi 
menţinerea persoanei în situaţie de trafic de fiinţe umane pe  
parcursul tuturor etapelor, începând cu recrutarea şi terminând 
cu exploatarea.
A lichida diferenţele substanţiale nefondate dintre măsurile de 5. 
pedeapsă pentru utilizarea muncii forţate ca element al traficului 

33 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, nr. 37 de la 22.11.204. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republici Moldova, nr. 8, 2005, cu modificările ulterioare.
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de fiinţe umane, şi ca infracţiune specifică.
A întreprinde măsuri eficiente de protecţie a martorilor în procesul 6. 
penal. 
A elabora o concepţie ştiinţifică strictă a noţiunilor 7. muncă onorabilă, 
exploatarea muncii, munca forţată şi trafic de fiinţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate, cu descrierea indicilor exploatării. A 
elabora un mecanism juridic de protecţie a demnităţii persoanei în 
această sferă, delimitând sarcinile dreptului muncii, contravenţional 
şi penal. 
А studia experienţa altor ţări şi a elabora o schemă de anchetare 8. 
penală în scopul identificării profitului ilicit din exploatarea 
muncii.   
A desfăşura instruirea colaboratorilor organelor de drept şi a 9. 
corpului de magistraţi în scopul perfecţionării nivelului lor de 
cunoştinţe privind problema traficului de fiinţe umane şi muncii 
forţate, precum şi în scopul sporirii eficienţei urmăririi penale în 
această sferă şi protecţiei drepturilor persoanelor care au avut de 
suferit de pe urma traficului de fiinţe umane.
A spori rolul inspecţiei muncii în identificarea cazurilor de 10. 
exploatare a muncii şi muncii forţate în interiorul ţării. 
În scopul prevenirii traficului de fiinţe umane a spori nivelul de 11. 
cunoştinţe ale populaţiei despre problema traficului de fiinţe umane 
în scopul exploatării muncii forţate, despre inadmisibilitatea plasării 
în câmpul muncii peste hotare fără o licenţă corespunzătoare, 
despre răspunderea penală prevăzută pentru trafic de fiinţe umane 
şi utilizarea muncii forţate.
A intensifica colaborarea internaţională cu ţările de destinaţie 12. 
a traficului de fiinţe umane în scopul identificării eficiente şi 
suprimării cazurilor de trafic cu fiinţe umane, a colectării bazei de 
probe. 
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