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Traficul de persoane, după cum este descris în definiţiile acceptate la nivel 
internaţional, reprezintă o infracţiune foarte complexă şi o violare a drepturilor 
omului, constând dintr-o serie de elemente care combinate produc infracţiunea 
de trafic de persoane. Aceasta deseori crează dificultăţi acelora care trebuie 
să aplice legea, să identifice şi să dovedească elementele traficului pentru a 
pedepsi traficanţii(tele). Un şir de alte provocări pot împiedica investigarea şi 
pedepsirea traficului – lipsa capacităţilor tehnice, lipsa cooperării din partea 
martorilor, legislaţia ambiguă şi altele. În pofida eforturilor Guvernului şi ale 
organelor de urmărire penală de a combate traficul de persoane, observaţiile 
comunităţii internaţionale au evidenţiat îngrijorări deosebite în ceea ce priveşte 
calitatea investigaţiilor, urmăririi penale şi condamnărilor în asemenea cauze, 
precum şi indicii corupţiei care influenţează rezultatele în asemenea cazuri. 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), care are o experienţă 
semnificativă în protecţia victimelor şi a potenţialelor victime, a constatat că 
operaţiunile anti-trafic de succes nu implică doar activitatea de prevenire, 
dar şi desfăşurarea unor bune investigaţii, judecăţi şi condamnări ale 
traficanţilor(telor).

În acest context, pe parcursul anilor 2010-2013, cu suportul financiar 
al Oficiului pentru Monitorizarea şi Combaterea Traficului de Persoane al 
Departamentului de Stat al Statelor Unite, OIM a implementat proiectul 
„Prevenirea corupţiei şi impunităţii în lupta împotriva traficului de persoane prin 
abilitarea media şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi organele 
de drept 2010-2013”, având drept scop, inter alia, identificarea principalelor 
probleme practice şi juridice în cadrul proceselor penale pe infracţiuni 
concrete de trafic de persoane şi infracţiuni conexe şi identificarea soluţiilor 
corespunzătoare, inclusiv înaintarea recomandărilor concrete organelor 
de urmărire penală în ceea ce priveşte măsurile ce urmează a fi întreprinse 
pentru îmbunătăţirea calităţii investigaţiilor/urmăririlor penale pe asemenea 
cauze. În cadrul acestui proiect, OIM, cu suportul unui grup de experţi (autorii 
acestui Ghid), a realizat o analiză aprofundată a 380 dosare penale finalizate 
(2006-2010) privind traficul de persoane (articolul 165 şi articolul 206 Codul 
Penal, în continuare ”CP”) şi infracţiunile conexe: proxenetism (articolul 220 
CP), trecerea ilegală a frontierei de stat (articolul 362 CP), organizarea migraţiei 
iregulare (articolul 362/1 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (articolul 207 
CP) şi munca forţată (articolul 168 CP). Toate constatările analizei, concluziile şi 
recomandările experţilor sunt publicate în ”Studiu analitic privind investigarea 
şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a infracţiunilor conexe (2013)”. 

Prezentul Ghid este un rezultat direct al Studiului şi are scopul atât de a 
promova metodici de investigare a traficului de persoane şi a infracţiunilor 
conexe în spiritul armonizării practicilor avansate de investigare conform 
standardelor internaţionale, cât şi de a unifica practicile în materia investigării 
cauzelor cu privire la traficul de fiinţe umane şi infracţiunile conexe în sensul 
evitării reîncadrărilor nejustificate a faptelor de trafic de persoane în alte 
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cuvânt înainte şi mulţumiri 

componenţe de infracţiuni care comportă un pericol social mai redus. Un alt 
scop al prezentului Ghid este de a încuraja organele de urmărire penală să 
lupte preponderent cu cazuri de crimă organizată a traficului de persoane 
şi să protejeze drepturile fundamentale ale victimelor şi ale persoanelor 
acuzate în cadrul proceselor penale.

Aspectele enunţate mai sus se regăsesc în diferite secţiuni ale prezentei 
publicaţii, fie în contextul cadrului legal naţional şi/sau internaţional în 
domeniul reprimării fenomenului traficului de persoane, fie în contextul 
optimizării activităţii ofiţerilor de urmărire penală şi procurorilor la 
investigarea infracţiunilor de trafic de persoane şi a infracţiunilor conexe.

Totodată, acest Ghid reprezintă o sistematizare a instrucţiunilor relevante 
la investigarea infracţiunilor de trafic de persoane şi infracţiunilor conexe, 
ţinându-se cont de documentele internaţionale ratificate de Republica 
Moldova, atât în domeniul reprimării traficului persoane, cât şi sub aspectul 
respectării drepturilor omului.

Scopul acestei lucrări este de a evidenţia responsabilităţile instituţiilor 
cu atribuţii în domeniu şi serviciile acordate de acestea, punând în discuţie 
pe această cale colaborarea inter-instituţională şi cooperarea internaţională, 
şi, concomitent, facilitând accesul reprezentanţilor organelor de urmărire 
penală la dezvoltarea profesională.

Ghidul, care serveşte unui scop practic, este de uz intern pentru ofiţeri de 
urmărire penală şi procurori şi reprezintă un material didactic pentru a fi folosit 
în cadrul cursurilor de formare profesională a acestor categorii de colaboratori.

Prezentul Ghid este unul din cele mai importante rezultate ale 
proiectului menţionat mai sus şi a fost posibil datorită suportului special 
oferit de Oficiului pentru Monitorizarea şi Combaterea Traficului de Persoane 
al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova, Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru 
Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, Ambasada Statelor Unite ale Americii 
în Republica Moldova, cărora le sunt profund recunoscător. Acesta a fost 
conceptualizat de dna Irina Todorova, Coordonatorul Programului Prevenire 
şi Protecţie al OIM Moldova şi coordonatorul acestui proiect, împreună cu dl 
Ion Vizdoga, avocat şi expert juridic în cazurile de trafic de persoane, cărora 
le sunt recunoscător pentru munca meticuloasă în elaborarea şi promovarea 
conceptului acestui document. Doresc să aduc mulţumiri autorilor acestui 
Ghid pentru munca enormă depusă şi dedicaţia lor, dlui Albert Moskowitz 
(Consultant) pentru contribuţiile sale valoroase la acest Ghid, şi echipei OIM 
care a participat la realzarea acestui produs (în particular dnei Nadejda Lefter, 
d-rei Aleksandra Wojnowska şi dlui Andrei Lutenco). 

Antonio POLOSA
Șef al Misiunii 
OIM Moldova
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CONTEXT ŞI METODOLOGIE

Prezentul Ghid practic pentru investigarea infracţiunilor de trafic 
de persoane este un rezultat OIM al proiectului „Prevenirea corupţiei şi 
impunităţii în lupta împotriva traficului de persoane prin abilitarea media 
şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi organele de drept 
2010-2013”. Finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, acesta 
a fost elaborat de un grup de experţi împreună cu OIM, şi prezintă soluţii 
ofiţerilor de urmărire penală şi procurorilor privind metodici îmbunătăţite 
de invesigare a traficului de persoane şi a infracţiunilor conexe şi privind 
asigurarea protecţiei victimelor în conformitate cu cele mai bune standarde 
şi practici internaţionale. Ghidul se bazează pe constatările şi recomandările 
din ”Studiu analitic privind investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de 
persoane şi a infracţiunilor conexe (2013)” care a fost elaborat de OIM în 
parteneriat cu acelaşi grup de experţi care au elaborat prezentul Ghid în baza 
unei analize aprofundate a 380 dosare penale finalizate (2006-2010) de trafic 
de persoane (articolul 165 şi articolul 206 Codul Penal, în continuare ”CP”) şi 
infracţiuni conexe: proxenetism (articolul 220 CP), trecerea ilegală a frontierei 
de stat (articolul 362 CP), organizarea migraţiei iregulare (articolul 362/1 
CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (articolul 207 CP) şi munca forţată 
(articolul 168 CP). Este de notat faptul că deoarece acest Ghid se bazează 
pe constatările şi recomandările din cadrul analizei cauzelor de trafic de 
persoane şi a cauzelor conexe din Republica Moldova, toate recomandările şi 
liniile directorii din prezentul Ghid se referă la aplicarea legislaţiei Republicii 
Moldova şi se referă la contextul acesteia.

Astfel, Ghidul a fost elaborat după mai multe etape pe parcursul anilor 
2010-2013 după cum urmează:

1. Contractarea echipei de experţi 

Liderul echipei de experţi, avocat cu renume şi experienţă în domeniul 
anti-trafic, a fost contractat la etapa iniţială a proiectului. Imediat înaintea 
începerii studierii dosarelor, OIM a selectat şi a contractat 4 experţi în drept 
(toţi fiind în acelaşi timp avocaţi şi profesori, doi din ei foşti procurori, cu 
experienţă). 

2. Elaborarea formularelor standard cu indicatori 

Formularul standard care urma a fi completat cu datele din fiecare dosar 
în parte a fost elaborat de liderul echipei de experţi în coordonare cu OIM şi 
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (Ambasada SUA). 
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context şi metodologie 

Formularul standard conţinea indicatori ce ţineau de profilul infractorului şi 
al victimei, datele privind acţiunile procesuale, date cu privire la apărarea 
persoanei acuzate şi reprezentarea părţii vătămate, compensarea părţilor 
vătămate/civile, date privind termenii în cadrul procesului penal, privind 
sentinţele, privind cooperarea internaţională, şi altele. 

3. Acumularea dosarelor penale 

Pentru a avea acces la dosarele respective, OIM, liderul echipei de experţi 
şi reprezentaţii Ambasadei SUA, au avut o serie de întâlniri oficiale cu Curtea 
Supremă de Justiţie şi cu Procuratura Generală. În rezultat, a fost semnat un 
Acord de Colaborare între OIM şi Curtea Supremă de Justiţie, potrivit căruia 
Curtea Supremă de Justiţie urma să colecteze dosarele penale solicitate 
din toate raioanele Republicii Moldova şi să le pună la dispoziţia experţilor 
contractaţi de OIM. 

4. Instruirea experţilor 

OIM a organizat câteva şedinţe în care liderul echipei a instruit şi a 
discutat cu experţii indicatorii din formularele standard. Liderul echipei a fost 
în permanentă legătură cu experţii pe parcursul studierii de către aceştia a 
dosarelor în cadrul Curţii Supreme de Justiţie. 

5. Completarea formularelor 

Imediat după elaborarea formularelor şi după acumularea a 380 dosare 
pe trafic de persoane şi infracţiuni conexe de către Curtea Supremă de Justiţie, 
echipa de experţi a început studierea dosarelor. Odată cu studierea fiecărui 
dosar se completa un formular. În final au fost completate 380 formulare. Dat 
fiind faptul că dosarele penale nu puteau fi scoase din cadrul sediului Curţii 
Supreme de Justiţie, după cum s-a convenit în baza Acordului de Colaborare, 
Curtea Supremă de Justiţie a pus la dispoziţia experţilor OIM care studiau 
dosarele un birou separat mobilat şi astfel toate datele au fost acumulate 
de experţi la sediul Curţii Supreme de Justiţie. OIM a asigurat experţii cu tot 
echipamentul necesar şi birotică pentru a facilita colectarea datelor. 

6. Sistematizarea şi compilarea datelor 

Fiecare expert a sistematizat datele din formularele pe fiecare dosar într-
un singur raport statistic (separat pe fiecare articol relevant din Codul Penal). 
Rapoartele statistice astfel elaborate au fost expediate liderului echipei de 
experţi. În baza rapoartelor statistice sistematizate de experţi, liderul echipei a 
elaborat rapoartele statistice compilate pentru capitolele tematice ale Studiului. 
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7. Elaborarea Studiului

În cadrul 30 sesiuni de lucru (care au avut loc la sediul Misiunii OIM 
Moldova) toţi indicatorii obţinuţi în procesul studiului au fost analizaţi în detaliu 
de grupul de experţi şi descrişi în proiectul Studiului, cu exemple relevante care 
ilustrează atât practici pozitive cât şi deficienţe la diferite faze ale procesului 
penal. La aceste sesiuni au participat toţi experţii, liderul echipei de experţi 
şi un reprezentant al OIM. La finele sesiunilor de lucru, grupul de experţi a 
expediat în adresa OIM proiectul Studiului cu titlul „Studiu Analitic privind 
investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a infracţiunilor 
conexe” (în continuare ”Studiul”). Studiul a fost ulterior validat în cadrul unei 
mese rotunde cu Ambasada SUA şi alţi parteneri ai OIM şi actori principali în 
domeniul anti-trafic precum Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiţie, 
Secretariatul Permanent pe lângă Comitetul Naţional pentru Combaterea 
Traficului de Fiinţe Umane, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 
şi Consultantul (fost procuror federal al Statelor Unite ale Americii) Centrului, 
contractat de OIM în baza unui alt proiect finanţat de Departamentul de Stat 
al Statelor Unite, USAID, Serviciul Grăniceri şi Centrul Internaţional „La Strada”. 
Ulterior, Studiul a fost ajustat în lumina comentariilor şi sugestiilor recepţionate 
din partea partenerilor menţionaţi mai sus şi transmis către OIM. 

8. Elaborarea planului Ghidului

După masa rotundă, experţii au selectat cele mai frecvente probleme 
şi lacune în cadrul urmăririi penale pe infracţiunile de trafic de persoane şi 
pe infracţiunile conexe, precum şi recomandările din Studiu şi din partea 
participanţilor la masa rotundă menţionată mai sus, pentru a fi incluse în 
Ghid. Ulterior, experţii au citit şi analizat mai multe tipuri de ghiduri/proceduri 
operaţionale standarde pentru procurori, judecători, publicul larg, poliţie, 
personal auxiliar şi pentru audierea copiilor; literatură de specialitate privind 
aspectele de calificare şi delimitare a infracţiunii de trafic de persoane de 
infracţiunile conexe, privind metodicile de investigare a infracţiunilor şi de 
audiere a victimelor, precum şi legislaţia naţională şi tratatele internaţionale 
în materie de investigare a infracţiunilor penale de trafic de persoane şi a 
infracţiunilor conexe. 

Urmare a acestei activităţi de pregătire, fiecare din cei cinci experţi au 
propus un plan al Ghidului, şi, în cadrul unei şedinţe, au convenit asupra 
planului final, conţinând capitolele Ghidului. 

Necesitatea includerii în prezentul Ghid a metodicilor de investigare a 
proxenetismului alături de traficul de persoane a rezultat din constatările 
Studiului, în care se arată faptul că majoritatea cazurilor de proxenetism 
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analizate (aproximativ 70 %) se refereau la proxenetism cu prestarea serviciilor 
sexuale peste hotarele Republicii Moldova. Asemenea cazuri de proxenetism 
sunt foarte apropiate de traficul de persoane în scop de exploatare sexuală, 
având multe elemente comune disputabile (cum ar fi antrenarea voluntară 
sau prin înşelăciune, situaţia de vulnerabilitate, determinarea la prostituţie, 
posedarea paşaportului şi banilor pentru călătorie peste hotare, remunerarea 
pentru serviciile sexuale acordate), care ar putea duce la calificarea faptelor 
atât ca trafic de persoane, cât şi ca proxenetism. 

9. Validarea planului Ghidului

După elaborarea planului Ghidului, experţii l-au prezentat, de rând cu 
constatările şi recomandările din Studiu, ofiţerilor de urmărire penală şi 
procurorilor specializaţi în investigarea traficului de persoane şi infracţiunilor 
conexe în cadrul instruirilor organizate de OIM în toate trei regiuni ale 
Republicii Moldova (sud, nord şi centru). În cadrul acestor instruiri, ofiţerii 
şi procurorii au făcut schimb de experienţă, şi-au expus viziunile pe diverse 
aspecte ce ţin de procesul penal în cauzele de trafic şi de criminalistică, şi 
au identificat problemele cu care se confruntă aceştia în cadrul investigării 
cauzelor concrete, care au re-confirmat problemele identificate de experţi 
în dosarele analizate. Participanţii au apreciat iniţiativa elaborării unui Ghid 
cu proceduri operaţionale standarde în investigarea cauzelor de trafic de 
persoane şi au fost de acord cu stuctura şi planul Ghidului propuse de experţi. 

10. Elaborarea capitolelor Ghidului

După instruiri, lucrul asupra elaborării capitolelor Ghidului a fost divizat 
între experţi. Astfel, capitolul cu privire la caracteristicile şi particularităţile 
infracţiunilor, precum şi alte elemente de drept penal au fost puse în sarcina 
singurului expert specializat în drept penal;1 pe când celelalte capitole ale 
Ghidului, axate pe metodici de investigare, aspecte procesuale şi aspecte ce 
ţin de protecţia victimelor au fost împărţite între şi elaborate de alţi experţi 
specializaţi în drept de procedură penală (foşti procurori, actuali avocaţi, 
lectori la Facultatea de Drept la disciplina drept procesual penal). 

11. Compilarea și finalizarea Ghidului

Ulterior, în cadrul a 16 şedinţe la oficiul OIM, experţii şi reprezentantul 
OIM au examinat şi au completat părţile Ghidului, complementându-se 

1 Avocat, inclusiv care acordă servicii de reprezentare în judecată victimelor traficului de per-
soane (asistate de OIM) în procesul penal, lector la Facultatea de Drept la disciplina drept 
penal - partea specială.

context şi metodologie 
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unul pe altul cu informaţii/recomandări/date suplimentare, şi au compilat 
proiectul final al Ghidului. Primul proiect al Ghidului a fost transmis în adresa 
OIM în martie 2012 şi a fost ulterior revizuit şi îmbunătăţit de Consultantul 
OIM la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (anterior procuror 
federal al SUA) şi validat de Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional 
pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane. 

Principalele recomandări din Studiu şi din Ghid deja au fost prezentate 
ofiţerilor de poliţie din şase raioane ale Republicii Moldova în cadrul unei 
instruiri pentru formatori organizată de OIM în cadrul aceluiaşi proiect şi au 
fost apreciate drept utile de ofiţeri. Ma mult decât atât, programul instruirii 
şi materialele relevante, care conţin recomandările din Studiu şi din Ghid, 
au fost transmise ofiţerilor pentru a fi diseminate colegilor lor din raioanele 
respective. Programul insturirii şi materialele relevante au fost, de asemenea, 
transmise Institutului Naţional al Justiţiei (INJ)2 pentru a fi folosite în cadrul 
instuirilor iniţiale şi continue organizate de INJ pentru procurori şi judecători. 

Prezentul Ghid va fi diseminat procurorilor şi ofiţerilor de urmărire 
penală din diferire raioane ale Republicii Moldova cu atribuţii în investigarea 
cauzelor de trafic de persoane şi infracţiuni conexe. 

2 Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) este unica instituţie de stat care are mandatul special de a 
asigura instruirea iniţială şi continuă a procurorilor, judecătorilor, executorilor judecătoreşti 
şi alţii.

context şi metodologie 
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I. CARACTERISTICILE ŞI PARTICULARITĂŢILE 
INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC DE PERSOANE ŞI 

PROXENETISM

1.1. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE

În conformitate cu articolul 3 al Protocolului pentru prevenirea, 
suprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, adiţional la Convenţia 
ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul de la 
Palermo, 2000, ratificat de Republica Moldova la 16 octombrie 2005), 
traficul de persoane reprezintă recrutarea, transportarea, 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 oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine 
consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia, în scopul 
exploatării. 

Exploatarea, potrivit Protocolului de la Palermo, include cel puţin 
exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare 
sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, 
servitutea sau prelevarea de organe.

Articolul 4 al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane, recunoaşte traficul de fiinţe umane ca fiind 
recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor, 
prin ameninţarea cu sau utilizarea forţei sau altor forme de constrângere, 
prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de 
vulnerabilitate, sau prin oferirea sau acceptarea de plăţi sau avantaje pentru 
obţinerea consimţământului unei persoane având autoritate asupra altei 
persoane, în scopul exploatării. 

Exploatarea, potrivit Convenţiei, include cel puţin, exploatarea 
prostituţiei celorlalţi sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau 
serviciile forţate, sclavia sau practicile similare acesteia, servitutea sau 
prelevarea de organe.

Potrivit Convenţiei nominalizate, precum şi Protocolului de la Palermo, 
acordul victimei traficului de fiinţe umane la exploatarea intenţionată este 
irelevant dacă a fost folosită oricare dintre metodele traficului. Totodată, 
recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil 
în scop de exploatare va fi considerată trafic de fiinţe umane chiar dacă nu 
implică folosirea vreunei metode din cele prevăzute mai sus.
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i. caraCteristiCile şi partiCularităţile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism

În rezultatul ratificării de către Republica Moldova a cadrului normativ 
internaţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, 
definiţia acestei infracţiuni a fost introdusă în actele legislative naţionale, 
cum ar fi Legea nr. 241-XVI privind prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane din 20 octombrie 2005. Astfel, articolul 2 al acestei legi defineşte 
traficul de fiinţe umane după cum urmează: recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu 
forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrângere, prin 
răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate, 
ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a 
obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte 
persoane, în scopul exploatării acesteia. Totodată, potrivit aceleiaşi norme, 
traficul de copii reprezintă recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea 
sau primirea unui copil în scop de exploatare, chiar dacă aceste acţiuni nu se 
realizează cu aplicarea vreunuia din mijloacele specificate mai sus.

Exploatarea persoanei, în sensul acestei legi, reprezintă abuzul faţă 
de persoană pentru a obţine un profit şi anume: obligarea de a executa 
anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări 
sau prin alte mijloace de constrângere, contrar prevederilor legale privind 
condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate; ţinerea în sclavie, 
aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee 
pentru privarea de libertate; obligarea la antrenarea în prostituţiei, la 
participarea la reprezentări pornografice în vederea producerii, difuzării şi 
punerii în circulaţie a acestora pe orice cale, achiziţionării, comercializării 
sau posedării de materiale pornografice, sau practicarea unor alte forme de 
exploatare sexuală; obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi pentru 
transplant ori prelevarea de alte părţi componente ale corpului uman; 
folosirea femeii în calitate de mamă surogat ori în scop de reproducere; 
abuzarea de drepturile copilului în scop de adopţie ilegală; folosirea în 
conflicte armate sau în formaţiuni militare ilegale; folosirea în activităţi 
criminale; obligarea de a practica cerşetoria; vânzarea către o altă 
persoană; obligarea de a desfăşura activităţi prin care se încalcă drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului.

În legislaţia naţională traficul de fiinţe umane este prevăzut şi în articolul 
165 al Codului Penal, care finalmente a preluat noţiunea internaţională 
pentru traficul de fiinţe umane.

1.1.1. Acţiuni principale (forme de realizare a traficului de fiinţe umane)

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei 
persoane, cu sau fără consimţământul acesteia.
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Recrutare – activitatea făptuitorului [în tot textul prezentului Ghid termenul 
„făptuitor” se referă atât la persoane de gen masculin cât şi la cele de gen 
feminin, potrivit prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova] în vederea: 

-  atragerii, angajării, năimirii, racolării (prin selectare) a victimei;
-  ofertării victimei să-şi dea consimţământul la realizarea asupra ei a unei tran-

zacţii cu caracter patrimonial (când recrutarea nu este însoţită de înşelăciune). 

Recrutarea victimei reprezintă activitatea de început (etapa iniţială), 
după care pot urma transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 
victimei.

Transportare – deplasarea victimei în interiorul sau în afara ţării utilizând 
diferite moduri de transportare, de către sau cu ajutorul făptuitorului (se 
exclude însoţirea victimei pe jos de către făptuitor).

Transfer – transmiterea victimei de la o persoană care deţine controlul asupra 
acesteia la altă persoană prin înstrăinare (permanent sau provizoriu) ca 
urmare a unei tranzacţii ilegale (spre exemplu: vânzare-cumpărare, schimb, 
donaţie, cesiune în contul unei datorii şi altele).

Adăpostire – ţinerea victimei în adăpost prin stabilirea temporară a acesteia 
într-o locuinţă sau alt amplasament (într-un loc ascuns de organele de drept 
pentru realizarea nestingherită a exploatării).

Primirea – activitate corelativă transferului, exprimată în preluarea victimei în 
custodie de la cel care realizează transferul în rezultatul unei tranzacţii ilegale.

Important:
1. acţiunile expuse nu necesită să fie întrunite cumulativ, fiind suficientă 

una din acţiunile menţionate mai sus; 
2. consimţământul victimei traficului de persoane la exploatarea 

intenţionată nu are relevanţă atunci când au fost folosite oarecare din 
metodele traficului;

3. este posibil ca fiecare din acţiunile menţionate să fie comisă de către un 
alt făptuitor.

1.1.2. Scopurile traficului de persoane potrivit legislaţiei naţionale 

- de exploatare sexuală comercială sau necomercială; 
- prin muncă sau servicii forţate; 
- pentru cerşetorie;
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- în sclavie sau în condiţii similare sclaviei;
- de folosire în conflicte armate; 
- de folosire în activităţi criminale;
- de prelevare a organelor sau ţesuturilor.

Important:

1. Lipsa unuia din scopurile menţionate mai sus în intenţiile făptuitorului 
permite calificarea faptei în baza altei componenţe de infracţiune;

2. Scopul nu poate fi caracteristic în exclusivitate făptuitorului care a comis 
exploatarea, fiind posibilă implicarea diferitor făptuitori la fiecare etapă 
infracţională;

3. O victimă poate fi traficată pentru unul sau mai multe din scopurile 
menţionate mai sus.

Exploatare sexuală – aservirea (subjugarea) sexualităţii victimei prin 
obligarea acesteia de a presta, în acord cu voinţa făptuitorului, unele servicii 
cu caracter sexual. Exploatarea sexuală poate include: folosirea victimei în 
prostituţie, în industria sexului, pentru masaj erotic, în prezentări striptease, 
în reprezentări erotice de alt gen, implicând obţinerea profitului pe seama 
sexualităţii victimei.

Muncă sau servicii forţate – orice muncă sau serviciu impusă unei persoane 
sub ameninţare sau fără consimţământul acesteia.

Exploatare în cerșetorie – fapta persoanei care apelează la mila publicului 
în mod repetat, cerând ajutor material, indiferent dacă persoana are sau nu 
capacitatea de a munci.

Exploatare în sclavie sau condiţii similare sclaviei – punerea şi ţinerea unei 
persoane în condiţii în care altă persoană poate exercita stăpânire asupra 
ei, determinarea persoanei, prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau 
ameninţarea cu violenţa, să se angajeze sau să rămână într-o anumită relaţie 
cu exploatatorul, care presupun o limitare a libertăţii (cum ar fi concubinaj, 
căsătorie, detenţie ilegală şi altele).

Folosire în conflicte armate – prezumă implicarea victimei în conflicte armate, 
atât interne cât şi internaţionale. Nu are relevanţă în ce calitate este folosită 
victima (mercenar, angajat al unei companii militare private sau altele), dar 
este important ca victima să fie folosită în timpul unui conflict armat, în zona 
de conflict armat şi în legătură cu conflictul armat.
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Folosirea victimei în activităţi criminale – presupune deosebirea a două 
ipoteze: 
1) folosirea victimei în calitate de participant la infracţiune; şi
2) folosirea victimei nevinovate ca instrument de comitere a infracţiunii.

Primul caz se referă la situaţia în care victima este co-participant la comiterea 
unei infracţiuni al cărei autor este traficantul(a) (spre exemplu atunci când 
victima este impusă să recruteze alte persoane în trafic). 

Al doilea caz se referă la o situaţie în care victimele sunt forţate să comită 
singure alte infracţiuni (spre exemplu, atunci când victima este trimisă să 
săvârşească furt de buzunar, să disemineze droguri, şi altele).

Important:
Numărul infracţiunilor în care a fost folosită victima sau particularităţile 
acestora sunt irelevante în contextul aliniatului (4) din articolul 165 din 
Codul Penal potrivit căruia victima este exonerată de răspundere penală 
pentru comiterea oricărei infracţiuni penale în legătură cu traficarea 
acesteia. 

Prelevarea organelor sau ţesuturilor – recoltarea organelor sau ţesuturilor 
(inimii, plămânilor, rinichilor, ficatului, pancreasului, măduvei osoase, 
corneei, ţesutului osos, oaselor, tendoanelor sau ţesuturilor moi ale 
aparatului locomotor, ovarelor, spermei, testiculelor, embrionului, sângelui 
sau componentelor lui şi a altora), indiferent de finalitatea recoltării.

1.1.3. Metode (acţiuni adiacente)

a) ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin 
confiscarea 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.3

3 Articolul 165 din Codul Penal al Republicii Moldova. 
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Important:
Potrivit articolului 165 din Codul Penal:
1. acţiunea principală trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de una sau 

mai multe din acţiunile adiacente;
2. infracţiunea se consideră consumată din momentul obţinerii controlului 

asupra posibilităţii victimei de a se deplasa nestingherit, fără a fi necesară 
realizarea efectivă a scopului;

3. victimă a acestei infracţiuni poate fi doar persoana care la momentul 
comiterii infracţiunii a atins vârsta de 18 ani.

a) Ameninţarea cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei presupune efectuarea 
de către făptuitor a unui act de natură să inspire victimei frică şi care o 
pune în situaţia de a nu mai dispune de resursele psihice necesare pentru 
a rezista constrângerii (a se vedea Cazul 1). 

Cazul 1: Potrivit declaraţiilor părţii vătămate S.G., în luna aprilie a anului 
2006 aceasta era angajată la fabrica de haine din or. B., unde a făcut 
cunoştinţă cu R.I. Ultima i-a propus să meargă în Turcia la fel la o fabrică 
de cusut haine, totodată, indicând faptul că are o persoană cunoscută de 
origine turcă pe nume I. care le putea ajuta. Ulterior, din banii primiţi de la 
I. i s-au perfectat actele necesare plecării şi i s-a procurat bilet la avion, însă 
deoarece R.I. n-a putut ieşi din teritoriul aeroportului pe motivul expulzării 
anterioare, partea vătămată S.G. a fost întâmpinată de acea persoană 
de origine turcă. I. a cazat-o la un hotel din oraşul Istambul, unde a fost 
deposedată de acte şi informată că pentru a restitui datoria acumulată 
pentru perfectarea actelor şi procurarea biletului la avion, aceasta va fi 
nevoită să se antreneze în prostituţie. Deoarece nu dorea să se angajeze în 
prostituţie, ea a refuzat să mănânce şi să se supună cerinţelor lui I., însă, 
a fost bătută până în momentul când a înţeles că nu are altă ieşire şi va 
trebui să se angajeze în prostituţie. I. încasa toţi banii, menţionând că va 
primi bani pentru serviciile sale când se va răsplăti cu datoria (cheltuielile 
suportate pentru ea). În acest caz, instanţele judiciare au interpretat corect 
norma penală, menţinând calificarea faptelor atribuită de procuror potrivit 
articolului 165 CP (traficul de fiinţe umane). 

Important:
1. Nu are relevanţă dacă violenţa, cu care se ameninţă, se preconizează a fi 

aplicată chiar de cel care ameninţă sau de o altă persoană. 
2. Ameninţarea trebuie să aibă un caracter real şi imediat şi se poate realiza 

verbal, în scris, prin gesturi, prin atitudini sau acţiuni concludente.
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- Violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei 
constă în cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care au 
drept urmare dereglarea de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere 
neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de muncă, sau aplicarea 
intenţionată a loviturilor sau comiterea altor acte de violenţă care au 
cauzat o durere fizică, dacă acestea nu au creat un pericol pentru viaţa 
sau sănătatea victimei.4

- Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei 
sub a cărei influenţă victima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi 
realizează o acţiune la dorinţa traficantului(ei).

- Răpirea unei persoane presupune acţiuni contrare dorinţei sau voinţei 
victimei care sunt însoţite de schimbarea locului de reşedinţă sau de 
localizarea temporară a acesteia în alt loc cu privare de libertate.

Important:

1. Capturarea, schimbarea forţată a locului de reşedinţă cu privarea 
de libertate a victimei constituie elemente obligatorii în definirea 
traficului de persoane prin răpire. 

2. Răpirea unei persoane presupune existenţa următoarelor trei etape 
succesive:

a) capturarea victimei;

b) luarea şi deplasarea victimei de la locul permanent sau provizoriu 
al acesteia (locul de trai, de muncă, de odihnă, de tratament sau 
altele);

c) reţinerea cu privarea de libertate a persoanei împotriva voinţei 
sale sau ignorarea voinţei acesteia.

- Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a 
victimei de acte de identitate sau de călătorie (paşaport, buletin de 
identitate, permis de şedere, documente de călătorie sau altele).

- Servitutea (stare de dependenţă) presupune situaţia în care victima 
este privată de libertate, inclusiv de libertatea de mişcare, este ţinută 
ca ostatic până când ea sau o terţă persoană achită o datorie stabilită 
legal sau ilegal.

4 Reglementările sint prevăzute in Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii 
vătămării corporale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172).
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b) Înşelăciunea - inducerea în eroare şi păgubirea unei persoane prin 
prezentarea acesteia a unor fapte mincinoase sau inversate drept adevărate 
în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului 
de fiinţe umane. Înşelăciunea ca metodă de săvârşire a infracţiunii se poate 
manifesta atît prin acţiuni active, care constau în comunicarea informaţiilor 
false despre anumite circumstanţe sau fapte, cât şi prin inacţiuni care rezidă 
în ascunderea sau tăinuirea circumstanţelor sau faptelor reale (de exemplu, 
promisiuni false despre un loc de muncă legal, tăinuirea condiţiilor adevărate 
în care victima va fi forţată să muncească). De regulă, în contextul traficului de 
fiinţe umane, înşelăciunea implică promisiuni false, atunci când făptuitorul 
induce victima în eroare în ceea ce priveşte intenţiile sale adevărate (de 
exemplu, îi promite că va fi angajată la o muncă decentă şi bine plătită, cu 
toate că în realitate nu are această intenţie).

c) Abuzul de poziţie de vulnerabilitate (articolul 165(1)(c) din Codul Penal 
al Republicii Moldova) constă în utilizarea de către traficant(ă) a stării 
speciale în care se găseşte o persoană, datorită:
a) situaţiei sale precare din punctul de vedere al supravieţuirii sociale;
b) situaţiei create de o sarcină, boală, infirmitate, dizabilitate fizică sau psihică;
c)  situaţiei sale precare şi ilegale, legate de intrarea sau şederea în ţara de 

tranzit sau destinaţie.

Poziţia de vulnerabilitate poate fi condiţionată de diferiţi factori, inclusiv 
de izolarea victimei, situaţia economică sau psihică grea a acesteia, probleme 
în familie sau lipsa resurselor sociale, şi altele (a se vedea Cazul 2). 

Cazul 2: Victima a declarat făptuitorului că a fost alungată de acasă de 
părinţii vitregi, neavând adăpost şi surse de existenţă. 

Prin poziţie de vulnerabilitate se subînţelege orice tip de vulnerabilitate, 
psihică, afectivă, familială, socială sau economică. Aceasta implică un ansamblu 
de situaţii disperate care poate determina o persoană să accepte exploatarea sa.

Prin abuz de poziţie de vulnerabilitate se înţelege uzarea în mod exagerat 
de situaţia vulnerabilă a victimei care poate fi de natură economică (sărăcia 
extremă), juridică (lipsa încrederii în organele de drept, deseori interconexate 
cu reţelele de traficanţi(te), precum şi necunoaşterea prevederilor legale în 
materie de protecţie a persoanelor traficate), afectiv (încrederea victimei 
în promisiunile unei persoane apropiate, care se dovedeşte a fi autor sau 
complice în infracţiunea de trafic de fiinţe umane) sau de altă natură. 

Existenţa vulnerabilităţii se apreciază cel mai bine de la caz la caz, luându-se 
în consideraţie situaţia personală, situaţională sau circumstanţială a presupusei 
victime. Vulnerabilitatea personală, de exemplu, poate fi legată de o dizabilitate 
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fizică sau psihică a persoanei. Vulnerabilitatea situaţională poate fi legată de 
şederea iregulară a persoanei într-o ţară străină unde aceasta este izolată din 
punct de vedere social sau lingvistic. Vulnerabilitatea circumstanţială se poate 
referi la neangajarea în câmpul muncii a persoanei sau la o situaţie de sărăcie 
a acesteia. Asemenea vulnerabilităţi pot fi pre-existente, însă pot fi cauzate de 
traficant(ă). Vulnerabilitatea pre-existentă se poate referi (dar nu se limitează) la 
sărăcie, dizabilitate fizică sau psihică, vârstă fragedă sau înaintată, gen, sarcină, 
cultură, limbă, credinţă, situaţie familială sau statut iregular. Vulnerabilitatea 
creată se poate referi (însă nu se limitează) la o izolare socială, lingvistică sau 
culturală, statut iregular, sau la o dependenţă cultivată prin administrarea unui 
drog sau prin ataşament romantic sau emoţional, sau prin utilizarea ritualurilor 
sau practicilor religioase sau culturale.5 

Practicienii trebuie să aibă posibilitatea de a coopera cu specialişti (de 
exemplu psihologi, lucrători sociali, antropologi şi consilieri culturali) la faza 
urmăririi penale, pentru a asigura acumularea eficientă şi corespunzătoare 
a probelor pentru a fi aduse la faza instanţei de judecată de partea acuzării, 
de exemplu, susţinute prin declaraţiile experţilor. O asemenea cooperare ar 
putea fi esenţială în special pentru a obţine încrederea victimelor şi pentru a 
le încuraja să facă declaraţii în faţa instanţei de judecată.6

Abuzul de putere reprezintă utilizarea în mod exagerat de către un subiect 
special, de exemplu de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o 
persoană cu funcţie de demnitate publică, reprezentând autoritatea publică, 
a atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege.

Important:
In asemenea caz calificarea suplimentară conform articolului 327 din Codul 
Penal nu este necesară.

Darea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane reprezintă 
o înţelegere între persoanele menţionate interesate în obţinerea acordului 
referitor la transmiterea victimei şi la folosirea ei în scopurile menţionate în 
articolul 165 din Codul Penal. 

Persoana care deţine controlul asupra altei persoane este cea care în 
mod legal sau ilegal controlează activitatea victimei şi utilizează această 
autoritate în procesul traficului.

5 United Nations Office on Drugs and Crime (2012), Guidance Note on ‘abuse of a position 
of vulnerability’ as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplement-
ing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, (Vienna, Aus-
tria). Disponibil pe www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_
Guidance_Note_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability_E.pdf.

6 Ibid.
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1.1.4. Semne calificative

A. Potrivit articolului 165 (2) din Codul Penal:

Aceleaşi acţiuni săvârşite: 
a) de către o persoană care anterior a săvârşit o faptă prevăzută la alinia-

tul (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 funcţie de 

demnitate publică;
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.

Agravanta de către o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la 
aliniatul (1) se aplică în cazul în care infractorul a mai comis anterior o faptă 
prevăzută de aliniatul (1), cu condiţia că acesta nu a fost condamnat pentru 
aceasta şi n-a expirat termenul de prescripţie. 

Agravanta asupra a două sau mai multor persoane implică o pluralitate de 
victime şi se caracterizează prin unitatea intenţiei făptuitorului de a trafica cel 
puţin două persoane, care poate avea loc simultan sau succesiv. 

Important:
Făptuitorul, în cazul dat, trebuie să aibă intenţia de a trafica cel puţin două 
persoane (a se vedea Cazul 3).

Cazul 3: Într-un caz, unde se examina traficarea a zece victime care au 
fost reîntoarse din Emiratele Arabe Unite, inculpata a fost acuzată atât în 
baza articolului 165 (2) CP (trafic de fiinţe umane agravat), cât şi în baza 
articolului 220 (2) CP (proxenetism). La întocmirea sentinţei, instanţa a 
exclus episoadele de trafic, fără să se pronunţe asupra acestora, indicând 
că procurorul a renunţat de la învinuire în acest sens, iar una din victime 
şi-a schimbat declaraţiile. Prin excluderea acestor episoade, instanţa a 
recalificat acţiunile de la articolul 165 (2) lit. a), b) CP la articolul165 (1) lit. 
a), b) CP. În rezultat, instanţa a aplicat articolul 90 CP – 5 ani închisoare cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar pe articolul 220 CP a 
stabilit pedeapsa cu amendă în mărime de 10,000 MDL (833 USD). 
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Agravanta asupra unei femei gravide se exprimă prin faptul că se atentează 
nu doar la viaţa femeii, dar şi la produsul de concepţie, care, deşi nu este încă 
o persoană, constituie o viaţă în curs de dezvoltare.

Există cazuri când victima rămâne însărcinată ca rezultat al practicării 
prostituţiei, dar acest fapt nu-i împiedică pe traficanţi(te) să-şi urmeze scopurile.

Agravanta de două sau mai multe persoane se aplică în cazul săvârşirii 
traficului de fiinţe umane prin:

- coautorat;
- comiterea infracţiunii de către o persoană care întruneşte semnele 

subiectului infracţiunii în comun cu una sau mai multe persoane care 
nu întrunesc aceste semne;

- comiterea infracţiunii de către o persoană care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii prin intermediul unei persoane care nu 
întruneşte aceste semne.

Important:

Această circumstanţă agravantă se va aplica atât în cazul în care coautorii 
infracţiunii s-au înţeles în prealabil cu privire la comiterea acestei 
infracţiuni, cât şi în cazul în care ei au participat la comiterea infracţiunii în 
lipsa unei înţelegeri în acest sens.

Agravanta de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu 
funcţie de demnitate publică7 se aplică în cazurile în care subiectul infracţiunii 
corespunde cerinţelor articolului 123 din Codul Penal.

Persoană cu funcţie de răspundere - persoana căreia, într-o întreprindere, 
instituţie sau organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o 
subdiviziune a acestora, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea 
legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi 
şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor 
administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.

Persoană publică - funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut 
special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor 
apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine 
grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau de 
reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane 
juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în 

7 Articolul 123 din Codul Penal (în redacţia Legii din 02.12.2011)
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numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes 
public.

Persoană cu funcţie de demnitate publică - persoana al cărei mod de numire 
sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care 
este investită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, 
Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii; consilierul 
local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei; persoana căreia persoana 
cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.

Important: 

Ţinând cont de caracterul transnaţional al infracţiunilor de trafic de per-
soane şi proxenetism extern, în aceste crime pot fi implicate şi funcţionari 
publici ai altor state sau funcţionari internaţionali ce activează în organiza-
ţii internaţionale. 

Persoană publică străină - orice persoană, numită sau aleasă, care deţine 
un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat stră-
in; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv 
pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care 
exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.

Funcţionar internaţional - funcţionarul unei organizaţii publice internaţio-
nale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o astfel de organi-
zaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei 
organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită 
funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu 
atribuţii de grefă.

Agravanta cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică 
sau psihică a persoanei presupune violenţa periculoasă pentru viaţă şi 
sănătate, care include aplicarea intenţionată a violenţei, soldată cu vătămarea 
medie sau uşoară a integrităţii corporale sau sănătăţii, sau care, deşi nu a 
cauzat aceste consecinţe, constituie, la momentul aplicării sale, un pericol 
real pentru viaţa şi sănătatea victimei datorită metodei de operare.

Agravanta prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante 
pentru a asigura subordonarea persoanei, ori prin folosirea violului, 
dependenţei fizice sau a armei presupune utilizarea de către traficant(ă) a torturii, 
a tratamentelor inumane sau degradante în procesul comiterii infracţiunii.

Tortură - orice act prin care unei persoane i se cauzează în mod intenţionat 
suferinţe puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice, în scopurile 
specificate mai sus. Distincţia dintre tortură şi alte tipuri de maltratare trebuie 
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realizată conform diferenţei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea sau 
intensitatea durerii cauzate poate fi determinată prin mai mulţi factori cum 
ar fi durata, consecinţele fizice sau psihice, sexul, vârsta şi starea sănătăţii 
victimei, modul şi metoda cauzării acesteia. Violenţa fizică şi psihică, 
considerate ca un tot unitar, aplicate persoanei, dacă au cauzat dureri şi 
suferinţe grave şi au fost deosebit de aspre şi crude, pot fi calificate ca acte 
de tortură în sensul articolului 165 din Codul Penal (spre exemplu privarea de 
somn, de mâncare şi apă, cauterizări cu factori termici sau chimici, intimidări, 
lipsirea persoanei de asistenţă medicală şi de obiecte de igienă). 

Tratament inuman - ansamblu de operaţii aplicate persoanei în scopul 
obţinerii subordonării acesteia. Prin tratament inuman se înţelege orice 
tratament, altul decât tortura, de natură să provoace intenţionat suferinţe 
fizice ori psihice groaznice, care nu pot fi justificate.8

Tratament degradant - orice tratament, altul decit tortura, care umileşte în 
mod grosolan persoana în faţa altora sau o impune să acţioneze împotriva 
voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură să producă victimei sentimente 
de teamă, de inferioritate, de îngrijorare, capabile să o înjosească şi să-i 
înfrângă rezistenţa fizică şi morală pentru a asigura subordonarea victimei. 
Tratamentul degradant creează victimei sentimente de frică, anxietate 
(îngrijorare, nervozitate) şi inferioritate, susceptibile să o umilească şi să o 
înjosească. 

Important: 
Lipsa scopului de umilire şi înjosire a persoanei nu exclude posibilitatea 
considerării tratamentului degradant. Un asemenea tratament se plasează 
mai curând la nivelul psihicului victimei.

B. Potrivit articolului 165 (3) din Codul Penal:

Acţiunile prevăzute la aliniatul (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.

8 În cauza Irlanda versus Marea Britanie din 1978, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a definit pentru prima dată tratamentele inumane ca fiind acele acte prin care victimei i 
se provoacă leziuni sau suferinţe fizice şi morale vii, susceptibile de a-i produce puternice 
tulburări psihice.
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Important:
Subiect al infracţiunii poate fi:
- persoana fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani;
- persoana juridică (cu excepţia autorităţilor publice), care de cele 

mai dese ori sunt companii hoteliere, companii de spectacol, agenţii 
de turism, societăţi de transport, sex-shopuri, companii care oferă 
spectacole de strip-tease şi altele;

- persoana cu funcţie de răspundere sau persoana cu funcţie de demnitate 
publică.

Agravanta săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 
criminală poate fi aplicată în cazurile în care subiectul infracţiunii întruneşte 
trăsăturile stabilite de articolul 46 sau 47 din Codul Penal, fiind reflectată şi în 
actele internaţionale. 9

Important:
Specificul infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism rezidă în 
participarea unui grup de persoane, care acţionează într-o perioadă 
concretă de timp pe teritoriul mai multor ţări, fiecăreia revenindu-i roluri şi 
sarcini concrete privind racolarea, transportarea şi obligarea unei persoane 
să se antreneze în prostituţie sau să presteze forţat alte servicii în ţara de 
destinaţie. În scopul identificării exploatatorilor care acţionează în alte ţări, 
pe parcursul instrumentării unor asemenea infracţiuni este necesar a se 
ţine cont de caracterul transnaţional al acestora.

Grupul criminal organizat - reuniune stabilă de persoane care s-au organizat 
în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.

Organizaţie (asociaţie) criminală - reuniune de grupuri criminale organizate 
într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, 
între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, 
asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei, în scopul de 
a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi 
juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi 
realizării de interese economice, financiare sau politice.  

9 Conform Convenţiei Naţiunilor Unite privind crima organizată transnaţională din 15 noiem-
brie 2000, grupul criminal organizat este grupul structurat din 3 sau mai multe persoane 
care funcţionează o perioadă de timp şi acţionează împreună pentru a comite una sau mai 
multe infracţiuni grave definite în conformitate cu această Convenţie, în scopul obţinerii 
directe sau indirecte a unor avantaje băneşti sau altor avantaje materiale.
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Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost 
comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu 
este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia din urmă.

Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră 
persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează.

Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere 
pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie.

Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru 
infracţiunile la ale căror pregătire sau săvârşire a participat.

Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în 
cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a 
ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de aceasta sau a contribuit la 
demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei 
respective.

Agravanta soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o 
boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia presupune 
survenirea acestor consecinţe în rezultatul acţiunilor de exploatare a victimei.

Vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii - 
vătămarea periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, 
auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o 
boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a 
cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea 
sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente. 

1.1.5. Subiectul infracţiunii şi participaţia

Subiectul infracţiunii este persoana fizică, responsabilă care la 
momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. În ceea ce priveşte 
autorii traficului, aceştia pot fi persoane fizice precum agenţii de recrutare, 
contrabandiştii, complicii care au abuzat de poziţia lor din cadrul autorităţilor 
administrative ale statelor implicate, dar şi persoane juridice care au luat parte 
la trafic, precum „sex-shop”-urile, companiile care oferă spectacole de strip-
tease, casele de toleranţă şi alţi comercianţi de sex sau companii hoteliere, 
de spectacol, de turism, de casete video sau edituri, în cazul pornografiei 
infantile.
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Coautoratul presupune cooperarea cu intenţie a două sau a mai multor 
persoane la realizarea acţiunilor cuprinse în latura obiectivă a infracţiunii de 
trafic de persoane. Coautorii urmează să acţioneze ca urmare a unei decizii 
comune cu privire la realizarea acţiunilor de recrutare, transportare, transfer, 
primire sau adăpostire pentru a atinge scopul propus.

Complicitatea la infracţiunea de trafic de fiinţe umane se poate concretiza, 
de exemplu, prin obţinerea de informaţii cu privire la potenţialele victime 
şi furnizarea acestora către traficanţi(te), atragerea victimelor, procurarea 
actelor necesare pentru transportarea lor în ţările de destinaţie, împiedicarea 
victimelor de a se deplasa conform propriei voinţe.

Organizarea presupune activitatea unei persoane legată de coordonarea 
săvârşirii unei infracţiuni sau dirijarea realizării ei, precum şi de crearea 
unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii criminale ori de dirijare a 
activităţii acestora. În cazul infracţiunii de trafic de persoane, reieşind din 
caracterul transnaţional al acesteia cu implicarea mai multor persoane, se 
prezumă şi existenţa unei activităţi de organizare. În practică, este foarte dificilă 
identificarea organizatorului, de regulă fiind traşi la răspundere penală doar 
autorii, coautorii şi complicii. De aceea, organele de urmărire penală trebuie să 
facă uz de toate resursele legale accesibile, inclusiv cooperarea internaţională, 
pentru a avea succes în identificarea şi pedepsirea unor asemenea persoane. 

Important:
Nu constituie coparticipare (complicitate) activitatea de favorizare a 
comiterii infracţiunii care nu este promisă dinainte de către făptuitor, 
deoarece fapta respectivă constituie o infracţiune separată (articolul 323 
din Codul Penal). În acest caz, vinovăţia favorizatorului nu atestă o intenţie 
unică cu cea a autorului infracţiunii de bază (trafic de persoane) şi astfel 
acţiunile urmează a fi calificate ca două infracţiuni separate (spre exemplu 
favorizatorul va fi tras la răspundere penală în baza articolului 323 CP, iar 
autorul (traficantul(a)) – în baza articolelor 165 sau 206 CP). 

1.1.6. Condiţiile exonerării victimei traficului de 
fiinţe umane de răspundere penală 

Articolul 165 (4) din Codul Penal stabileşte:

„Victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere penală pentru 
infracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală”.
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Important: 
Pentru a aplica această prevedere este necesar sa fie întrunite următoarele 
condiţii:
- victima traficului de fiinţe umane să fi comis una sau mai multe infracţiuni;
- aceste infracţiuni n-ar fi fost comise dacă persoana nu avea calitatea de 

victimă a traficului de fiinţe umane;
- calitatea de victimă a traficului de fiinţe umane trebuie să fie confirmată 

din punct de vedere procesual penal.

1.2.TRAFICUL DE COPII

Notă: Explicaţiile menţionate în secţiunea 1.1. „Traficul de fiinţe umane” sunt 
valabile şi pentru infracţiunile de trafic de copii. 

Important:
Victimă a traficului de copii poate fi doar persoana care la momentul 
comiterii infracţiunii nu a atins vârsta de 18 ani, ceea ce deosebeşte traficul 
de copii de traficul de fiinţe umane.

Articolul 206. Traficul de copii 

Acţiuni: 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.

Important: 
Reieşind din conţinutul legal al normei menţionate, darea sau primirea unor 
plăţi sau beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care 
deţine controlul asupra victimei reprezintă acţiuni prejudiciabile adiacente 
sau, după caz, acţiuni principale - situaţie care deosebeşte traficul de copii 
de infracţiunea de trafic de fiinţe umane.

Se menţionează că, deşi nu este obligatoriu, este totuşi posibil ca, în 
contextul traficului de copii, acţiunea prejudiciabilă, în oricare din cele 
şase modalităţi ale sale, să fie secundată de o acţiune adiacentă. Acţiunea 
adiacentă nu va avea rolul circumstanţelor agravante stabilite de articolul 206 
(2) din Codul Penal.
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Scopul (stabilit de articolul 206 din Codul Penal al Republicii Moldova):
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.

Majoritatea scopurilor stabilite de legiuitor pentru traficul de fiinţe 
umane sunt similare infracţiunii traficului de copii, cu excepţia: obţinerii 
consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, 
abandonării în străinătate, vânzării sau cumpărării, şi în alte scopuri josnice.

Scopul infracţiunii în oricare din aceste forme este caracteristic oricărei 
din modalităţile acţiunilor prejudiciabile din cadrul traficului de copii. 

În contrast, darea sau primirea unor plăţi ori beneficii este ataşabilă 
scopului de obţinere a consimţământului unei persoane care deţine 
controlul asupra victimei.

Scopul abandonării în străinătate constă în părăsirea copilului pe 
teritoriul unui stat străin, urmată de omisiunea de a readuce copilul pe 
teritoriul Republicii Moldova, atunci când această readucere este obligatorie.

Scopul vânzării sau cumpărării presupune participarea a doi făptuitori 
la tranzacţia de vânzare-cumpărare a copilului: cel care realizează traficul de 
copii în modalitatea de transfer al victimei urmăreşte scopul vânzării; cel care 
realizează traficul de copii în modalitatea de primire a victimei urmăreşte 
scopul cumpărării.

Sintagma „alte scopuri josnice” reprezintă acţiuni care înjosesc şi (sau) 
umilesc demnitatea persoanei. 

Uneori, în contextul infracţiunii traficului de copii, acţiunea principală, 
în oricare din cele şase modalităţi ale sale, este secundată (completată) de 
o acţiune adiacentă, dar care are caracterul unei infracţiuni separate (spre 
exemplu sustragerea documentelor şi (sau) falsificarea). Asemenea fapte nu 
pot fi absorbite de infracţiunea de bază stabilită de articolul 206 CP şi vor 
forma un concurs real de infracţiuni. 
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A. Circumstanţe agravante în baza articolului 206 (2) CP

Aceleaşi acţiuni însoţite (metodici):
a) de violenţă fizică şi psihică, de aplicare a armei de foc sau de ameninţare 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; 

d) de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane.

Important:
1. În contextul traficului de copii, violenţa fizică presupune vătămarea 

intenţionată uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
copilului sau violenţa fizică de o intensitate mai redusă. Doar în cazul 
vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale ori a sănătăţii 
copilului acţiunile făptuitorului urmează a fi calificate în baza concursului 
de infracţiuni (spre exemplu articolul 151 împreună cu articolul 206 din 
Codul Penal).

2. În baza articolului 206 (2) (b) din Codul Penal traficul de copii implică 
abuzul sexual sau violenţa sexuală. Prin „abuz sexual sau violenţă 
sexuală” trebuie de înţeles: violul, acţiunile violente cu caracter sexual, 
hărţuirea sexuală, raportul sexual cu o persoană care n-a împlinit vîrsta 
de 16 ani şi acţiunile perverse. În această ipoteză nu este necesară 
calificarea suplimentară conform articolelor 171, 172, 173, 174 sau 175 
din Codul Penal.

B. Circumstanţe agravante în baza articolului 206 (3) CP

Acţiunile prevăzute la aliniatul (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.

Potrivit articolului 206 (4) victima traficului de copii este absolvită de 
răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această 
calitate procesuală.
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Important:
- Pentru agravanta stabilită la articolul 206 (3) (e) din Codul Penal, în 

calitate de consecinţă prejudiciabilă făptuitorul manifestă imprudenţă.
- Infracţiunea se consideră componenţă formală, cu excepţia articolului 

206 (3) (e) din Codul Penal.

1.3. PROXENETISMUL
Acţiuni:

- Îndemnul la antrenarea în prostituţie;
- Determinarea la antrenarea în prostituţie;
- Înlesnirea antrenării în prostituţie;
- Tragerea de foloase de pe urma antrenării în prostituţie de către o altă 

persoană.

Important: 
1. Pentru a trage la răspundere penală făptuitorul pentru infracţiunea de 

proxenetism este suficientă comiterea cel puţin a unei acţiuni din cele 
indicate de legiuitor.

2. Pentru a considera că a avut loc prostituţia se impun următoarele 
condiţii:

- antrenarea în acte sexuale cu diferite persoane contra plată;
- veniturile obţinute în rezultatul acestei activităţi trebuie să 

constituie o sursă principală de existenţă.
3. Proxenetismul care reflectă acţiunea de îndemn se consideră consumat 

din momentul îndemnului la antrenarea în prostituţie, indiferent de faptul 
dacă persoana îndemnată a adoptat sau nu hotărîrea de a se antrena în 
prostituţie.

4. Proxenetismul care reflectă acţiunea de determinare se consideră 
consumat din momentul luării de către persoana determinată a hotărârii 
de a se antrena în prostituţie, indiferent dacă această hotărâre a fost sau 
nu realizată.

5. Proxenetismul care reflectă acţiunea de înlesnire se consideră consumat 
din momentul în care ajutorul acordat de făptuitor a facilitat antrenarea 
sau continuarea antrenării în prostituţie.

6. Dacă făptuitorul are ca scop exploatarea victimei în prostituţie, 
acţiunile acestuia urmează a fi încadrate în infracţiunea de trafic de 
persoane.
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Îndemnul la antrenarea în prostituţie - stimularea interesului unei alte 
persoane de a se antrena în prostituţie (prin promisiunea unei vieţi uşoare, 
fără eforturi şi plină de distracţii). Îndemnul trebuie să se adreseze unei 
singure persoane sau mai multor persoane concrete. 
Nu reprezintă îndemn la prostituţie propagarea prostituţiei prin intermediul 
publicaţiilor periodice, mijloacelor audiovizuale sau prin orice alt mod adresat 
unui cerc nedeterminat de persoane.

Determinare la antrenarea în prostituţie - depunerea unor eforturi de 
natură să influenţeze o persoană să se antreneze în prostituţie. Este irelevant 
dacă ideea de antrenare în prostituţie a fost sugerată victimei de către 
făptuitor sau de către altă persoană, sau dacă această ideie a apărut mai 
înainte în conştiinţa victimei. Important este ca activitatea făptuitorului să fi 
determinat victima să ia hotărârea de a se antrena în prostituţie. Nu contează 
nici metodele prin care s-a realizat modalitatea de determinare la antrenarea 
în prostituţie.

Înlesnirea antrenării în prostituţie - ajutorul acordat unei persoane pentru a 
se antrena în prostituţie (punerea la dispoziţia acesteia a locuinţei, finanţarea 
organizării unui local unde ar putea avea loc prostituţia).

Tragerea de foloase pe urma antrenării în prostituţie de către o altă 
persoană - obţinerea de beneficii patrimoniale sau nepatrimoniale de orice 
fel (bunuri, drepturi patrimoniale, avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale) 
din antrenarea în prostituţie de către o altă persoană, alta decât făptuitorul 
(persoanele care prin acţiunile/inacţiunile lor contribuie la antrenarea în 
prostituţie, spre exemplu: angajaţii localurilor de agrement, chelneri, serviciul 
de pază).

Semne calificative

Potrivit articolului 220 (2) din Codul Penal

Aceleaşi acţiuni:
a) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) săvârşite faţă de două sau mai multe persoane;
c) săvârşite cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea 

persoanei ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana antrenată în 
prostituţie sau faţă de rudele sau apropiaţii acesteia.
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Comiterea infracţiunii de proxenetism de un grup criminal organizat sau 
de o organizaţie criminală cuprinde interpretările stabilite de articolele 46 şi 
47 din Codul Penal.

Proxenetismul comis faţă de două sau mai multe persoane prezintă 
cazuri de pluralitate de victime (femei antrenate în prostituţie) atrase în 
activitatea ilegală de antrenare în prostituţie (potrivit articolului 89 din Codul 
Contravenţional)10 cu implicarea în acest proces şi a făptuitorului în calitate 
de proxenet(ă).

Important: 
Pentru aplicarea acestei circumstanţe este necesar să fie întrunite 
următoarele condiţii:

1) să existe o pluralitate de victime (femei antrenate în prostituţie);
2) făptuitorul să manifeste o intenţie unică (de atragere a mai multor 

persoane în prostituţie).

Proxenetismul comis cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana 
antrenată în prostituţie sau faţă de rudele sau apropiaţii acesteia reprezintă 
cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care au drept urmare dereglarea 
de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a 
capacităţii de muncă, sau aplicarea intenţionată a loviturilor sau comiterea 
altor acte de violenţă care au cauzat o durere fizică, dacă acestea nu au creat 
un pericol pentru viaţa sau sănătatea victimei.11 Ameninţarea cu aplicarea 
violenţei constă într-o acţiune asupra psihicului persoanei sub a cărei 
influenţă victima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi comite o activitate la 
dorinţa făptuitorului.

Prevederea de la articolul 220 (2) (d) din Codul Penal denotă că aplicarea 
violenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei ori ameninţarea 
aplicării ei pentru influenţarea victimei pot fi caracteristice atât traficului de 
persoane, cât şi proxenetismului. Dacă realizarea acestor acţiuni nu plasează 
victima (femeia antrenată în prostituţie) într-o situaţie fără ieşire, care ar 
sili-o să se antreneze în prostituţie, cele comise nu pot fi calificate în baza 
articolului 165 din Codul Penal.

10 Codul Contravenţional – act legislativ care stabileşte sancţiuni pentru faptele prejudiciabile 
cu un pericol social mai redus decât cele incriminate în Codul Penal, fiind numite contravenţii.

11  Reglementările sint prevăzute in Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii 
vătămării corporale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172).
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Totodată, se constată că violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei ori ameninţarea cu aplicarea ei poate viza nu doar 
persoanele antrenate în prostituţie, dar şi rudele sau apropiaţii acestora.

Important:
Tragerea la răspundere penală în baza articolului 220 (2) (d) din Codul 
Penal exclude calificarea suplimentară conform articolului 78 (1) sau (2) 
din Codul Contravenţional.
Proxenetismul săvârşit cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana 
antrenată în prostituţie sau faţă de rudele sau apropiaţii acesteia 
urmează a fi calificat prin concurs în baza articolului 220 din Codul Penal 
(cu excepţia aliniatului (2) lit. d)) şi a articolelor 151, 152, 155 din Codul 
Penal, sau în baza articolului 220 din Codul Penal şi articolul 78 (3) din 
Codul Contravenţional.

i. caraCteristiCile şi partiCularităţile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism
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II. MODELUL CRIMINALISTIC  
AL INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC  
DE PERSOANE ŞI PROXENETISM

Modelul criminalistic al infracţiunilor traficului de persoane şi proxenetism 
orientează ofiţerul de urmărire penală şi ofiţerul de investigaţii spre utilizarea 
posibilităţilor maxime la selectarea probelor despre infracţiunile săvârşite, 
care sunt importante pentru etapa iniţială a cercetării, precum şi spre crearea 
unei baze adecvate pentru planificarea minuţioasă a întregii activităţi de 
instrumentare a unui caz.

2.1. MODUL DE SĂVÂRŞIRE A INFRACŢIUNILOR  
DE TRAFIC DE PERSOANE 

Din punct de vedere metodic, pentru descoperirea infracţiunilor de trafic 
de persoane, asemenea fapte penale pot fi clasificate în 3 grupuri:

a) infracţiuni soldate cu recrutarea şi transportarea (însoţirea) victimei 
până la punctul de trecere a frontierei de stat;

b) infracţiuni soldate cu exploatarea victimei peste hotarele Republicii 
Moldova;

c) infracţiuni de trafic de persoane în scop de exploatare a victimelor pe 
teritoriul Republicii Moldova.

În dependenţă de categoria infracţiunii, se organizează acţiunile 
de urmărire penală pentru descoperirea infracţiunii, fixarea probelor, 
identificarea şi reţinerea făptuitorului(ilor).

O caracteristică criminalistică importantă pentru descoperirea infracţi-
unilor de trafic de persoane este comportamentul făptuitorului până la să-
vârşirea infracţiunii, în momentul săvârşirii infracţiunii şi după consumarea 
acesteia. Astfel, practica cercetării acestor categorii de infracţiuni constată că 
traficanţii(tele) săvârşesc următoarele acţiuni:

1) reclamează locuri de muncă bine remunerate peste hotarele 
Republicii Moldova;

2) propun unor persoane să caute anumite categorii de potenţiale 
victime care se află într-o situaţie familială şi financiară grea;

3) poartă discuţii cu potenţialele victime privind posibilitatea acordării 
unui ajutor referitor la angajarea acestora peste hotare sau în altă 
localitate din interiorul ţării;

4) acordă sume de bani potenţialelor victime sau rudelor acestora 
pentru procurarea unor bunuri materiale, perfectarea documentelor, 
procurarea biletelor de călătorie sau pentru prezentarea banilor la 
punctele de trecere a frontierei;
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5) acordă asistenţă în perfectarea documentelor necesare plecării peste 
hotare;

6) falsifică acte de identitate sau procuri notariale pentru scoaterea 
ilegală a victimelor minore din ţară;

7) însoţesc victima în diferite localuri pentru: control medical, perfectarea 
actelor, procurarea biletelor de la agenţiile de turism, comunicarea şi 
prezentarea victimei patronului prin intermediul internetului sau prin 
alte forme;

8) organizează locuri de adăpostire a victimei înainte de plecarea 
acesteia peste hotare;

9) însoţesc victima pe teritoriului Republicii Moldova şi/sau în ţara de 
destinaţie;

10) organizează transportarea victimei sau transportează victima cu 
mijloacele traficantului(ei);

11) ameninţă, aplică violenţa sau impune prin alte metode victima să 
presteze servicii sexuale, de muncă sau să cerşească;

12) poartă convorbiri telefonice cu victima şi cu alte persoane care se 
află în ţara de destinaţie;

13) primesc transferuri de bani de peste hotare pentru recrutarea, 
documentarea, transportarea victimei şi remunerarea proprie;

14) acordă anumite sume de bani rudelor victimei pentru crearea unei 
impresii false precum că totul este în ordine, că aceştia sunt expediaţi 
de victimă ori ca recompensă pentru cele întâmplate; 

15) întâlnesc victima la sosirea acesteia de peste hotare;
16) poartă convorbiri cu victima sau cu rudele acesteia pentru ca acestea 

să nu depună plângeri la poliţie.

Asemenea caracteristici ale acţiunilor traficanţilor(telor) pot fi constatate 
prin următoarele procedee probatorii: audierea victimelor (părţilor 
vătămate), martorilor, bănuiţilor şi învinuiţilor, ridicarea de documente, 
percheziţii, cercetări la faţa locului, verificarea declaraţilor la faţa locului, 
prezentarea spre recunoaştere a persoanelor sau obiectelor, interceptarea 
şi înregistrarea convorbirilor telefonice şi a altor comunicări, efectuarea 
măsurilor speciale de investigaţii.

Caracteristica criminalistică a comportamentului traficantului(ei) care 
implică ameninţare, aplicarea violenţei, sau alte forme de constrângere poate 
fi stabilită nu doar prin declaraţiile victimei, dar şi prin următoarele mijloace 
de probă:

-  proces-verbal de examinare corporală; 
-  rapoarte de expertiză medico-legală; 
-  rapoarte de expertiză psihiatrico-psihologică; 
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-  documente privind tratamentul victimei; 
-  declaraţii ale martorilor direcţi;  
-  declaraţii ale martorilor indirecţi despre asemenea fapte relatate de 

victimă până la sesizarea organului de urmărire penală.

2.2. MECANISMUL INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE 
(SUCCESIUNEA ACŢIUNILOR FAPTEI INFRACŢIONALE) 

Pentru depistarea şi instrumentarea unor asemenea infracţiuni este 
necesar a acumula informaţie concomitentă pe câteva direcţii ale activităţii 
criminale a traficantului(ei). Astfel, în acest proces organul de urmărire 
penală (ofiţerii de urmărire penală) urmează să acumuleze în mod obligatoriu 
următoarele:

1) date privind identificarea potenţialelor victime de către traficant(ă);
2) date privind convingerea (determinarea) victimei să accepte plecarea 

peste hotare sau în alte localităţi pentru anumite activităţi;
3) date privind crearea condiţiilor necesare plecării victimei în ţara de 

destinaţie;
4) date privind modalităţile de transportare a victimei (locul traversării 

frontierei de stat, mijloacele de transport, persoanele care au 
petrecut-o, însoţit-o, sau au întâlnit victima la locul destinaţiei);

5) date privind adăpostirea victimei pe parcursul transportării, precum 
şi timpul exploatării;

6) date privind activităţile victimei şi traficantului(ei) în ţara de destinaţie;
7) date privind modalitatea, timpul şi locul revenirii victimei în Republica 

Moldova.

2.3. CIRCUMSTANŢELE TIPICE (LOCUL, TIMPUL, 
CONDIŢIILE) SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC  

DE PERSOANE 

În dependenţă de locul săvârşirii infracţiunii distingem următoarele 
categorii:

a) trafic transnaţional de persoane; şi
b) trafic intern de persoane.

În practică şi în Studiu s-a constatat că majoritatea covârşitoare a 
infracţiunilor de trafic de persoane care implică victime din Republica 
Moldova au un caracter transnaţional, ceea ce impune investigarea acestor 
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cauze ţinând cont de anumite particularităţi: efectuarea diferitor acţiuni de 
urmărire penală prin cereri de comisie rogatorie despre acţiunile făptuitorului 
şi victimei în ţara de destinaţie; efectuarea acţiunilor de investigare în 
Republica Moldova privind aspectele de recrutare şi transportare în ţara de 
destinaţie.

În funcţie de timpul săvârşiri şi timpul depistării traficului de persoane, 
infracţiunile pot fi clasificate în:

a) infracţiuni depistate în momentul comiterii acestora (începând cu 
etapa recrutării);

b) infracţiuni depistate după consumarea acestora şi curgerea unui 
interval de timp.

Caracteristica criminalistică privind timpul săvârşirii şi depistării 
infracţiunii impune metodici speciale de cercetare, inclusiv: 

1) reţinerea în flagrant a făptuitorului;
2) organizarea măsurilor speciale de investigaţie privind supravegherea 

făptuitorului, interceptarea comunicărilor, înregistrarea de imagini, 
investigaţia sub acoperire;

3) ridicarea de documente şi obiecte, percheziţia pe „urmele fierbinţi”.

În cazul depistării infracţiunilor de trafic de persoane după consumarea 
acestora şi curgerea unei perioade de timp, investigarea eficientă prezintă 
dificultăţi pe motiv de dispariţie a probelor. Planificarea şi efectuarea 
acţiunilor de urmărire penală se face în dependenţă de informaţia primară 
obţinută şi circumstanţele cauzei.

Reieşind din caracterul transnaţional al majorităţii infracţiunilor de trafic 
de persoane şi în funcţie de statul ale cărui organe de drept au depistat 
infracţiunea, acestea pot fi clasificate în:

a) infracţiuni depistate de organele de drept ale Republicii Moldova;

b) infracţiuni depistate de organele de drept ale unui stat străin.

În cazul infracţiunilor de trafic de persoane depistate de organele de 
drept ale unui stat străin, unde victima şi unii(ele) traficanţi(te) (de regulă 
recrutori sau transportatori) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, iar alţi 
traficanţi(te) (exploatatori) sunt cetăţeni străini, investigarea se face atât 
în ţara de destinaţie, cât şi în ţara de origine, adică în Republica Moldova. 
Ulterior, prin cerere de asistenţă juridică internaţională, poate avea loc 
schimbul de acte procesuale întocmite de organele de drept ale ambelor 
state, iar identificarea şi reţinerea tuturor traficanţilor(telor) poate avea 
loc prin cooperarea organelor de drept din ţara de destinaţie şi Republica 
Moldova. 
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2.4. PARTICULARITĂŢILE TIPOLOGICE ALE 
TRAFICANTULUI(EI) 

În practica cercetării cauzelor de trafic de persoane s-a constatat că circa 
67 procente din persoanele acuzate în baza articolul 165 din Codul Penal şi 58 
procente din cele acuzate în baza articolului 206 din Codul Penal sunt femei 
implicate în activitatea de recrutare şi însoţire a victimelor. Analiza practicii a 
arătat că femeile-traficante uneori sunt implicate şi în procesul de exploatare 
a victimei, când acestea însoţesc victima până la locul destinaţiei şi întreprind 
acţiuni de constrângere în scopul exploatării victimei. 

Sub aspect comparativ, traficanţii-bărbaţi reprezintă 33 procente (42% în 
cazul traficul de copii). Aceştia sunt implicaţi preponderent în transportarea 
victimelor, deşi au fost constatate multe cazuri când traficanţii-bărbaţi sunt 
implicaţi, atât în recrutarea, cât şi în exploatarea victimei. La cercetarea 
infracţiunilor de trafic de persoane este aplicabilă tipologia menţionată 
în ştiinţa criminalistică, unde traficanţii(tele) pot fi clasificaţi în infractori 
„frauduloşi” (premeditaţi) şi infractori „situativi” (ocazionali). Infractorii 
frauduloşi alcătuiesc 63 procente din numărul total al infractorilor şi se 
caracterizează prin permanenţa săvârşirii acţiunilor ilicite; de regulă aceştia 
posedă calităţi volitive puternice, manifestă stăpânire de sine nu numai la 
comiterea crimei, ci şi în procesul investigării. În funcţie de caracterul şi 
orientarea acţiunilor ilicite săvârşite şi de comportamentul infractorilor pe 
parcursul investigării, infractorii frauduloşi pot fi divizaţi în sub-categorii: a) 
succesivi profitori şi b) social ostili. 

Fiecărei categorii de infractori menţionate mai sus îi sunt caracteristice 
anumite particularităţi social-psihologice şi criminalistice de care trebuie 
să se ţină cont la aplicarea procedeelor tactice respective de interogare a 
bănuiţilor (învinuiţilor), precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală 
cu participarea acestora.

Delicvenţii situativi constituie circa 27 procente din numărul infractorilor. 
După depistarea infracţiunilor şi în procesul cercetărilor, infractorii situativi, de 
cele mai dese ori, apreciază în mod critic acţiunile lor nelegitime, îşi recunosc 
îndată vina şi, regretând cele înfăptuite, contribuie activ la dezvăluirea tuturor 
circumstanţelor cazului. Delicvenţii situativi participă în procesul de recrutare, 
adăpostire şi preponderent în procesul de transportare (însoţire) a victimelor. 
Tipologia traficantului(ei) de fiinţe umane poate fi stabilită inclusiv luându-
se în consideraţie datele privind angajarea în câmpul muncii a acestuia(eia). 
Analiza practicii a constatat că numai circa 12 procente din traficantele-femei 
sunt angajate, comparativ cu traficanţii-bărbaţi, majoritatea cărora sunt 
angajaţi (de regulă prestează servicii de transport).
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2.5. PARTICULARITĂŢILE VICTIMELOR TRAFICULUI 
DE PERSOANE

Cunoaşterea trăsăturilor caracteristice victimei traficului de persoane 
contribuie la identificarea acestora prin metode proactive şi la cercetarea 
infracţiunilor în condiţii favorabile acumulării probelor necesare. Analiza 
cauzelor penale privind traficul de persoane a constatat următoarele 
particularităţi ale diferitor categorii de victime:12

1) victima traficului de copii: fete în vârstă de 15-17 ani, din mediul rural, 
din familii social-vulnerabile, având studii incomplete, sau care au 
fost antrenate anterior în prostituţie;

2) victima traficului de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală: femei 
cu vârsta medie de 23 ani, din mediul rural, fără loc de muncă, având 
studii medii incomplete, anterior căsătorită, având la îngrijire un copil 
sau un părinte;

3) victima traficului de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă: 
bărbaţi cu vârsta medie de 30 ani, din mediul rural, fără loc de muncă, 
căsătorit;

4) victima traficului de fiinţe umane şi victima traficului de copii în 
scop de exploatare prin cerşetorie: copii în vârstă de până la 10 ani, 
persoane cu deficienţe fizice, persoane fără studii şi fără surse de 
existenţă, persoane din mediul rural.

2.6. MODUL DE SĂVÂRŞIRE A INFRACŢIUNILOR  
DE PROXENETISM, COMPORTAMENTUL PROXENETULUI(EI)

În rezultatul studiului cauzelor penale de proxenetism s-a constat că 
asemenea fapte penale, din punct de vedere criminalistic, pot fi clasificate în 
următoarele categorii:

a) infracţiuni de proxenetism cu prestarea serviciilor sexuale pe teritoriul 
Republicii Moldova (proxenetism intern);

b) infracţiuni de proxenetism cu prestarea serviciilor sexuale peste 
hotarele Republicii Moldova (proxenetism extern).

Descoperirea primei categorii de proxenetism se face prin organizarea 
şi efectuarea multiplelor acţiuni, de regulă pentru constatarea faptului 
înlesnirii antrenării în prostituţie de cel puţin o persoană. Pentru depistarea 

12 Acestea sunt particularităţi ale victimelor în dosarele penale pe trafic de persoane şi 
infracţiuni conexe investigate şi judecate în Republica Moldova şi se referă în mare parte la 
victimele traficului de persoane din Republica Moldova. 
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şi cercetarea acestei categorii de proxenetism se efectuează următoarele 
acţiuni: 

1) măsuri speciale de investigaţii privind depistarea persoanelor 
antrenate în prostituţie, a locului şi timpului în care prostituţia a avut 
loc;

2) cercetarea la faţa locului privind înlesnirea antrenării în prostituţie în 
anumite localuri (băi, hoteluri şi alte localuri);

3) constatarea faptelor contravenţionale în privinţa persoanelor care 
sunt antrenate în prostituţie prin protocolare, conform articolului 429 
şi 430 din Codul Contravenţional;

4) audierea femeilor în prostituţie, martorilor-clienţi şi altor persoane;
5) percheziţia domiciliului proxenetului(ei).

În cazul proxenetismului cu acordarea serviciilor sexuale peste hotarele 
Republicii Moldova, de regulă faptul determinării sau înlesnirii prostituţiei 
se constată prin declaraţiile martorilor-femei în prostituţie. În asemenea 
categorii de cauze este necesar a se verifica următoarele despre persoana 
antrenată în prostituţie s-au care a acceptat să se antreneze în prostituţie: 

a) dacă aceasta era în stare de vulnerabilitate sau nu; 
b) care a fost motivul antrenării în prostituţie;
c) condiţiile remunerării pentru serviciile sexuale acordate; 
d) condiţiile de trai;
e) dacă aceasta avea libertatea de a se deplasa;
f) dacă poseda acte; 
g) dacă era liberă să-şi aleagă clienţii. 

Comportamentul proxenetului(ei) diferă în dependenţă de categoria 
infracţiunii expuse mai sus. Astfel, în cazul proxenetismului intern, făptuitorul 
întreprinde următoarele acţiuni: 

1) colectează informaţii despre persoanele antrenate în prostituţie sau 
cele care sunt disponibile să acorde acest gen de servicii;

2) propune persoanelor antrenate în prostituţie servicii de intermediar 
între acestea şi clienţi;

3) asigură condiţiile necesare pentru antrenarea în prostituţie (asigură 
cu spaţiu pentru prestarea serviciilor sexuale, transport, pază);

4) obligă persoanele antrenate în prostituţie la examinare medicală;
5) dă indicaţii femeilor începătoare în prostituţie;
6) caută clienţi pentru acordarea serviciilor sexuale;
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7) încasează banii de la clienţi pentru serviciile acordate;
8) achită anumite sume de bani femeilor antrenate în prostituţie pentru 

activitatea lor;
9) colectează banii de la femeile antrenate în prostituţie atunci când 

clienţii se achită direct;
10) asigură contra plată, în caz de necesitate, condiţii de trai persoanelor 

antrenate în prostituţie.

În cazul proxenetismului extern făptuitorul săvârşeşte următoarele 
acţiuni:

1) propune persoanelor antrenate în prostituţie sau celor care sunt 
disponibile să acorde servicii sexuale deplasarea acestora peste 
hotarele Republicii Moldova pentru a se antrena în prostituţie;

2) prezintă proxeneţilor(telor) străini(e) pozele potenţialelor femei în 
prostituţie prin reţeaua internet precum şi le prezintă direct (prin 
Skype sau altele);

3) împrumută bani persoanelor care se antrenează în prostituţie pentru 
a ajunge în ţara de destinaţie (pentru documentare, procurarea 
vestimentaţiei specifice, transport şi pentru prezentarea sumei de 
bani la intrarea în ţara de destinaţie, pentru voalarea adevăratului 
scop al plecării);

4) organizează examinarea medicală a persoanelor care urmează să se 
antreneze în prostituţie (controlul la medicul ginecologic, venerologic 
şi infecţionist);

5) însoţeşte femeile în prostituţie până la locul de destinaţie;
6) de regulă, se antrenează în prostituţie în aceleaşi condiţii ca şi 

persoana nou implicată în prostituţie peste hotare;
7) oferă persoanelor recent antrenate în prostituţie sfaturi privind 

condiţiile antrenării în prostituţie peste hotare.

2.7. MECANISMUL INFRACŢIUNII DE PROXENETISM

Pentru constatarea infracţiunii de proxenetism sunt necesare şi suficiente 
acumularea următoarelor date: 

a) dacă persoanei i s-a propus să se antreneze în prostituţie în Republica 
Moldova sau peste hotare;

b) dacă persoanei i s-a acordat sau i s-a promis asistenţă de intermediere 
la antrenarea în prostituţie;

c) dacă au fost asigurate condiţiile necesare pentru ca prostituţia să aibă 
loc (transport, clienţi, local, pază);
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d) dacă au fost obţinute careva beneficii în rezultatul antrenării în 
prostituţie.

Pentru proxenetismul intern faptul îndemnului sau determinării la 
prostituţie poate fi constatat prin declaraţiile martorilor şi înregistrările 
comunicărilor între proxenet(ă) şi femeia în prostituţie.

Faptul determinării la prostituţie în afara Republicii Moldova poate fi 
stabilit prin declaraţiile persoanei care a acceptat oferta de a se antrena în 
prostituţie, prin declaraţiile martorilor, prin documente (înscrisuri bancare 
privind transferurile băneşti de peste hotare şi altele).

Faptul înlesnirii prostituţiei pe teritoriul Republicii Moldova poate fi 
stabilit prin fixarea şi documentarea reţinerii în flagrant delict a persoanelor 
care acordă servicii sexuale contra plată. 

Faptul înlesnirii prostituţiei peste hotarele Republicii Moldova se stabileşte 
prin declaraţiile martorilor-femei în prostituţie, declaraţiile altor persoane, 
documente care confirmă trecerea frontierei de stat, alte documente care 
atestă aflarea femeiei în prostituţie în ţara de destinaţie (bilet de călătorie, 
viză străină, înscrierea deportării în paşaport şi altele).

2.8. PARTICULARITĂŢILE TIPLOGICE ALE PROXENETULUI(EI)

Analiza cauzelor de proxenetism a constatat că majoritatea 
proxeneţilor(telor) (circa 70 %) sunt femei, iar bărbaţii proxeneţi constituie 
respectiv 30 procente. De regulă, femeia proxenetă este implicată în 
proxenetismul extern, iar bărbatul proxenet este implicat în proxenetismul 
intern. 

Vârsta medie a proxenetelor femei este de 26 ani, iar cea a proxeneţilor 
bărbaţi este de 35 ani. Reieşind din datele studiului, care atestă faptul că 
circa 97 procente din proxeneţi(te) nu sunt angajaţi(te) în câmpul muncii, 
conchidem că majoritatea covârşitoare a proxeneţilor(telor) sunt delicvenţi(te) 
frauduloşi(ase). Această trăsătură tipologică este proprie proxenetismului 
intern, unde făptuitorii obţin beneficiile materiale ca o sursă de venit în 
rezultatul activităţi criminale de proxenetism. 

În cazurile de proxenetism extern proxeneţii bărbaţi sunt, de regulă, 
frauduloşi, iar proxenetele femei sunt atât frauduloase, cât şi situative. 
Numărul proxenetelor femei situative creşte în comparaţie cu cel al 
proxeneţilor bărbaţi prin faptul că, de regulă, acestea continuă să se antreneze 
şi ele prostituţie peste hotare, iar activitatea de proxenetism este adiacentă. 
În asemenea cazuri delicventele femei recunosc vinovăţia şi încheie acord de 
recunoaştere a vinovăţiei în cazurile constatării acestor circumstanţe.
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III. SESIZAREA PRIVIND INFRACŢIUNILE DE TRAFIC 
DE PERSOANE ŞI PROXENETISM

Procurorul sau organul de investigare, conform prevederilor articolului 
262 din Codul de Procedură Penală („CPP”), poate fi sesizat despre săvârşirea 
sau pregătirea pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, 
proxenetism sau a infracţiunilor conexe acestora prin:

- plângerea – înştiinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, căreia 
i s-a cauzat un prejudiciu moral, material sau fizic prin infracţiune; 

- denunţul – înştiinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică despre 
pregătirea sau comiterea unei infracţiuni; 

- autodenunţul – înştiinţarea benevolă făcută de o persoană fizică 
despre săvârşirea de către aceasta a unei infracţiuni în cazul în care 
organele de urmărire penală nu cunosc despre comiterea faptei 
respective; 

- autosesizarea – un act prin care se constată situaţia în care infracţiunea 
este depistată nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire 
penală; 

- actele de constatare – rapoarte în care sunt fixate rezultatele 
depistării infracţiunilor de către organele de constatare stabilite în 
conformitate cu prevederile articolului 273 din Codul de Procedură 
Penală.

3.1.  CONDIŢII DE FORMĂ ŞI CONŢINUT PENTRU 
PLÂNGERE ŞI DENUNŢ

Conform prevederilor articolului 263 din Codul de Procedură Penală, 
plângerea sau, după caz, denunţul trebuie să cuprindă:

- numele, prenumele petiţionarului(ei); 
- calitatea petiţionarului(ei);
- domiciliul petiţionarului(ei);
- descrierea faptei care formează obiectul plângerii sau denunţului;
- indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut; 
- indicarea mijloacelor de probă.

Plângerea sau denunţul depuse în formă verbală se consemnează într-un 
proces-verbal, semnat de persoana care înaintează plângerea sau denunţul şi 
de persoana oficială competentă a organului de urmărire penală.
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iii. sesizarea privind infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism

3.2. CONDIŢII DE FORMĂ ŞI CONŢINUT  
PENTRU AUTODENUNŢ

Conform prevederilor articolului 264 din Codul de Procedură Penală, 
declaraţia de autodenunţare se face:

- în formă scrisă;
- în formă verbală, însoţită de întocmirea unui proces-verbal în condiţiile 

articolului 263 (5) din Codul de Procedură Penală, de înregistrarea 
audio sau video a declaraţiei de autodenunţare. 

Înainte de a face declaraţia de autodenunţare, persoanei i se explică:
 dreptul de a nu spune nimic şi de a nu se autoincrimina, iar în caz 

de autocalomnie, care împiedică constatarea adevărului, aceasta va 
pierde dreptul la repararea prejudiciului în condiţiile legii. Despre 
acestea se va face menţiune în procesul-verbal privind autodenunţarea 
sau în conţinutul declaraţiei de autodenunţare. 

În cazul în care organele de urmărire penală sunt la curent cu fapta 
declarată:

- autodenunţarea are importanţă pentru stabilirea şi identificarea 
făptuitorului infracţiunii;

- autodenunţarea se ia în considerare, în condiţiile legii, ca prezentare 
benevolă a făptuitorului. 

3.3. AUTOSESIZAREA – DEPISTAREA INFRACŢIUNII 
NEMIJLOCIT DE CĂTRE ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ

Potrivit articolului 262 (3) din Codul de Procedură Penală, în cazul 
depistării infracţiunii nemijlocit de către organul de urmărire penală, acesta 
se autosesizează prin întocmirea unui raport în care expune circumstanţele 
depistate şi dispune înregistrarea infracţiunii. 

Raportul nominalizat este înregistrat în Registrul de primire, înregistrare, 
evidenţă şi examinare a sesizărilor despre infracţiuni (Registrul nr. 1), conform 
prevederilor Instrucţiunilor privind modul de primire, înregistrare, evidenţă şi 
examinare a sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni, aprobate prin 
Ordinul Interdepartamental nr. 121/254/286-0/95 din 18 iulie 2008 cu privire 
la evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni.

Depistarea infracţiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de 
urmărire penală sau procuror poate avea loc în rezultatul următoarelor acţiuni:
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- efectuării urmăririi penale în altă cauză penală;
- analizei rezultatelor unui control efectuat;
- analizei publicaţiilor mass-media, inclusiv celor plasate pe site-urile 

din Internet;
- examinării Hotărârilor Curţii de Conturi;
- examinării informaţiilor obţinute de la informatori sau persoane care 

conlucrează cu organul de urmărire penală;
- verificării actelor de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală;
- verificării circumstanţelor descrise în petiţiile anonime;
- analizei şi verificării altor informaţii parvenite prin telefon, telefax, 

fax, teletype, e-mail de la organele de administrare publică locală, 
primării, preturi, secţii administrativ-militare, comandanţii unităţilor 
militare, conducătorii instituţiilor militare, oficiile de evidenţă a 
populaţiei, instituţiile medicale, persoanele cu funcţii de răspundere 
ale organizaţiilor de stat, persoanele fizice, juridice sau agenţii 
economici (acestea fiind înregistrate, de regulă, în Registrul nr. 2).

Pentru a exclude practicile vicioase şi a asigura administrarea în cauzele 
penale a unor probe concludente şi suficiente care să confirme vinovăţia 
făptuitorului, organul de urmărire penală abilitat cu examinarea sesizărilor 
referitoare la comiterea faptelor de trafic de persoane sau proxenetism 
urmează să întreprindă în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile 
Codului de Procedură Penală şi ale Legii privind activitatea specială de 
investigaţii, până la reţinerea făptuitorului, toate acţiunile posibile, inclusiv 
înregistrări audio, video, luarea de declaraţii, pentru a fi documentată în 
modul corespunzător intenţia infractorului de a trafica (racola, transporta, 
adăposti sau altele) anumite persoane, inclusiv copii, fie de a determina sau 
înlesni antrenarea în prostituţie. 

Conform prevederilor articolului 265 din Codul de Procedură Penală, 
organul de urmărire penală este obligat să primească, chiar şi în cazul în care 
cauza nu este de competenţa sa, plângerile sau denunţurile referitoare la 
infracţiunile:

- săvârşite;
- pregătite;
- în curs de pregătire. 

Persoanei care a depus plângerea sau denunţul i se eliberează imediat 
un certificat despre acest fapt, indicându-se:

- numele persoanei care a primit plângerea sau denunţul;
- timpul cînd acestea au fost înregistrate. 

iii. sesizarea privind infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism
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3.4.  ACTELE DE CONSTATARE

În cazul în care infracţiunea este depistată de către organele de constatare 
menţionate în articolul 273 din Codul de Procedură Penală, reprezentanţii 
acestora au dreptul: 

-  să reţină făptuitorul;
-  să ridice corpurile delicte;
-  să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea 

infracţiunii;
-  să chestioneze persoane;
-  să procedeze la evaluarea pagubei;
-  să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă amânare.

Circumstanţele constatate se consemnează într-un proces-verbal, care, 
împreună cu probele administrate, se transmit organului de urmărire penală 
sau procurorului în termen de 24 ore, iar în cazul reţinerii făptuitorului - nu 
mai târziu de trei ore de la momentul reţinerii. 

Important: 
La detectarea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism un rol 
important îl au următoarele organe de constatare:
a) poliţia (inclusiv poliţia de frontieră);
b) Serviciul Vamal;
c) Serviciul Informaţii şi Securitate; şi
d) comandanţii de nave şi aeronave.

iii. sesizarea privind infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism
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IV. ÎNREGISTRAREA ŞI EXAMINAREA SESIZĂRILOR  
DESPRE INFRACŢIUNILE DE TRAFIC DE PERSOANE  

ŞI PROXENETISM

4.1. PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA SESIZĂRILOR

Înaintea declanşării procesului penal şi începerii activităţii de urmărire 
penală, organele de urmărire penală, în toate cazurile, trebuie să fie înştiinţate 
despre săvîrşirea unei infracţiuni, ceea ce implică intervenţia unui act care 
are denumirea de sesizare.

Sesizarea presupune încunoştinţarea mai mult sau mai puţin completă a 
organului de urmărire penală despre săvârşirea unei infracţiuni şi solicitarea 
acestuia de a efectua activităţile prevăzute de lege pentru realizarea 
obiectului urmăririi penale. Sesizarea nu trebuie concepută restrictiv, numai 
ca o modalitate de informare a organului de urmărire penală, întrucât aceasta 
conţine şi acea abilitate legală în virtutea căreia se desfăşoară activitatea în 
continuare. Totodată, sesizarea conţine indicii unei bănuieli rezonabile că a 
fost săvârşită o infracţiune.

Potrivit Instrucţiunii privind modul de primire, înregistrare, evidenţă şi 
examinare a sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni (în continuare 
Instrucţiune) informaţia despre infracţiuni parvenită la organul de urmărire 
penală, în dependenţă de forma parvenirii şi procedura de examinare, poate 
fi de două tipuri:

- Sesizări despre infracţiunile săvârşite, pregătite sau în curs de 
pregătire, prevăzute de Codul Penal, în care se conţine descrierea 
faptei prejudiciabile şi care, potrivit legislaţiei procesual penale, pot 
servi în calitate de temei pentru începerea urmăririi penale. La categoria 
respectivă se atribuie plângerile, denunţurile, autodenunţurile, 
materialele organelor de constatare, rapoartele colaboratorilor 
organelor de urmărire penală despre depistarea nemijlocită a infracţiunii 
(articolele 262-264 din Codul de Procedură Penală).

- Alte informaţii referitoare la infracţiuni şi incidente, plângeri sau 
denunţuri anonime sau alte cereri ori comunicări despre infracţiuni, 
neîntocmite în conformitate cu prevederile articolului 263 din 
Codul de Procedură Penală, care, potrivit legii nu pot servi drept 
temei pentru începerea urmăririi penale, însă urmează a fi supuse 
controlului suplimentar şi, după caz, în condiţiile legii, poate fi 
stabilit ca bază pentru începerea urmăririi penale de către organul 
de urmărire penală. La categoria alte informaţii sunt incluse datele 
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făcute publice prin mijloace mass-media, parvenite prin telefon, 
telefax, fax, teletype, reţeaua Internet şi alte izvoare neverificate, 
plângerile şi denunţurile anonime, precum şi semnalele orale şi 
în scris despre fapte şi incidente care nu conţin descrierea unei 
infracţiuni concrete şi conţin abateri de la articolele 262-264 din 
Codul de Procedură Penală.

Informaţia despre infracţiuni, în funcţie de tip, se înregistrează în registre 
speciale. Astfel, sesizările cu privire la infracţiuni se vor înregistra în Registrul 
de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni (Registrul nr. 1), iar alte 
informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente – în Registrul de evidenţă a 
altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr. 2), care 
sânt considerate documente unice de evidenţă primară.

Primirea (recepţionarea) sesizărilor se face zilnic în limitele programului 
de activitate, iar de către unitatea de gardă şi efectivul organelor de poliţie 
antrenat în serviciu – pe parcursul a 24 ore. Primind sesizarea despre infracţiuni, 
în afara incintei sediului, colaboratorii aflaţi în exerciţiul funcţiei urmează să 
comunice imediat conţinutul sesizării ofiţerului de serviciu al unităţii de gardă 
al organului prin telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, 
dacă transmiterea acesteia nemijlocită în unitatea de gardă va dura mai mult 
de 3 ore. În asemenea situaţii, colaboratorul care a recepţionat sesizarea va 
acţiona potrivit prevederilor articolului 273 din Codul de Procedură Penală.

Organul de urmărire penală este obligat să îndeplinească procedura de 
recepţionare a sesizărilor chiar şi în cazurile cînd fapta prejudiciabilă despre 
care a fost sesizat nu este de competenţa acestuia.

În cazul depunerii plângerilor, denunţurilor şi autodenunţurilor în formă 
verbală, acestea se vor consemna în procese-verbale conform prevederilor 
articolelor 263-264 din Codul de Procedură Penală. 

Plângerea se poate depune personal sau prin reprezentant împuternicit 
în condiţiile legii. Procesul-verbal trebuie semnat de persoana care declară 
plângerea sau denunţul şi de persoana oficială competentă a organului de 
urmărire penală. Plângerea poate fi făcută şi de către unul dintre soţi pentru 
celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţii săi. Victima poate nega 
asocierea sa cu o asemenea plângere. Persoanei care înaintează denunţul sau 
plângerea i se explică răspunderea pe care o poartă în cazul în care denunţul 
sau plângerea sunt intenţionat calomnioase, fapt care se consemnează în 
procesul-verbal sau, după caz, în conţinutul denunţului sau al plângerii şi se 
confirmă prin semnătura persoanei care a făcut denunţul sau plângerea.

Înainte de a face o declaraţie de autodenunţare, persoanei care o face i 
se explică dreptul de a nu spune nimic şi de a nu se autoincrimina, precum şi 
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că în caz de autocalomnie, care împiedică constatarea adevărului, ea nu va 
avea dreptul la repararea prejudiciului în condiţiile legii, şi despre aceasta se 
face menţiune în procesul-verbal privind autodenunţarea sau în conţinutul 
declaraţiei de autodenunţare.

Sesizările parvenite prin poştă în cancelaria sau secretariatul organului 
de urmărire penală sunt înregistrate conform cerinţelor de înregistrare a 
corespondenţei de intrare şi necesită a fi raportate imediat conducătorului 
organului de urmărire penală. Conducătorul organului de urmărire penală 
dispune în scris înregistrarea informaţiilor parvenite în Registrul nr. 1. 
Totodată, se va stabili termenul rezonabil de examinare a acestora, care 
reiese din:

a) complexitatea cazului;
b) rezonanţa socială;
c) perspectiva descoperirii;
d) gravitatea consecinţelor prejudiciabile;
e) persoanele implicate în acest caz;
f) etapele infracţiunii (pregătire, tentativă, act consumat).

Important: 
Soluţia se recomandă a fi adoptată în termeni cât mai restrânşi, chiar 
şi până la data-limită stabilită de conducătorul organului de urmărire 
penală.

Organul de urmărire penală care a primit sesizarea, inclusiv cea declarată 
oral, eliberează imediat victimei un certificat, care, potrivit Anexei 3 la 
Instrucţiune, va conţine date privitor la numărul de înregistrare, numele şi 
prenumele petiţionarului (sau denumirea persoanei juridice), funcţia şi 
numele persoanei care a primit sesizarea, denumirea şi adresa organului de 
urmărire penală, numărul telefonul de serviciu şi timpul când sesizarea a fost 
înregistrată.

Certificatul se eliberează în două copii, dintre care una se eliberează 
victimei, iar alta în mod obligatoriu rămâne şi se păstrează la persoana oficială 
a organului care a recepţionat sesizarea.

Certificatul nu se eliberează în cazul parvenirii sesizării prin oficiul poştal.

Refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea poate fi atacat 
la procuror (potrivit articolului 298 din Codul de Procedură Penală), iar în caz 
de refuz în admiterea plângerii - la judecătorul de instrucţie, în termen de 
cinci zile (articolul 265 (2) din Codul de Procedură Penală).
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Victima urmează a fi informată despre rezultatele soluţionării, în mod 
special când se decide neînceperea urmăririi penale (articolul 274 (5) din 
Codul de Procedură Penală). Ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale 
poate fi atacată la procurorul ierarhic superior al procurorului care a 
adoptat soluţia de neîncepere a urmăririi penale (articolele 299 şi 299/1 
din Codul de Procedură Penală), iar în caz de neadmitere a plângerii sau de 
neexaminare a acesteia în termenul de până la 72 ore, plângerea se depune 
la judecătorul de instrucţie din raza teritorială de amplasare a organului de 
urmărire penală în modul prevăzut la articolul 313 din Codul de Procedură 
Penală.

Depunerea sesizărilor se face în limba de stat a Republicii Moldova. 
Persoanele care nu cunosc limba de stat au dreptul să depună sesizarea în 
limba lor maternă sau într-o altă limbă pe care o cunosc.

Sesizările parvenite, imediat după primire, se vor supune în mod 
obligatoriu înregistrării. 

Organelor de urmărire penală li se repartizează anual numere de 
înregistrare alcătuite din 11 cifre, care semnifică următoarele: primele patru 
cifre – anul, a cincia şi a şasea – codul teritoriului, a şaptea şi următoarele – 
numărul de ordine.

Potrivit Instrucţiunii, modul de repartizare a numerelor de înregistrare 
se stabileşte de către Direcţia informaţii şi evidenţă operativă a Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Persoanele responsabile de completarea Registrelor nr. 1 şi nr. 2 şi de 
evidenţa iniţială a sesizărilor, se numesc prin ordinul conducătorului organului 
de urmărire penală.

4.2. VERIFICAREA SESIZĂRILOR (PARTICULARITĂŢI)

Sesizările despre infracţiuni se examinează potrivit cerinţelor Codului 
de Procedură Penală. Astfel, organul sesizat dispune, sau, după caz, face 
propuneri procurorului privind:

- începerea urmăririi penale;
- refuzul de a începe urmărirea penală;
- prezentarea materialelor referitoare la infracţiunea flagrantă.

Sesizările referitoare la infracţiuni urmează a fi examinate în termen 
rezonabil, conform prevederilor articolului 20 din Codul de Procedură Penală. 
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Termenul rezonabil de examinare a altor informaţii despre infracţiuni şi 
incidente, a plângerilor şi denunţurilor anonime, precum şi a sesizărilor care 
necesită un control suplimentar, este stabilit de către conducătorul organului de 
urmărire penală şi se indică în rezoluţie. În cazul în care este necesară prelungirea 
termenului de examinare a sesizării, ofiţerul de urmărire penală întocmeşte un 
raport motivat în acest sens şi îl prezintă conducătorului organului de urmărire 
penală înainte de expirarea termenului fixat de acesta.

După înregistrarea sesizării, organul de urmărire penală îşi verifică 
competenţa şi procedează în conformitate cu articolul 271 (2) din Codul de 
Procedură Penală, dacă constată că nu este competent de a efectua urmărirea 
penală.

Examinarea plângerilor, denunţurilor şi a altor sesizări referitoare la 
infracţiuni include:

- acţiuni de completare şi verificare a informaţiei (acţiuni cu caracter 
administrativ);

- măsuri speciale de investigaţii; 
- unele acţiuni procesuale penale admise de articolul 279 (1) din Codul 

de Procedură Penală - cercetări la faţa locului, reţineri, percheziţii şi 
examinări corporale ale bănuiţilor reţinuţi, constatări medico-legale, 
inclusiv examinări corporale ale victimelor cu acordul acestora.

Aceste acţiuni sunt efectuate în vederea verificării concordanţei plângerii 
sau denunţului cu realităţile faptice ale cauzei şi adoptării uneia din soluţiile 
prevăzute de articolul 274 din Codul de Procedură Penală.

În cazurile când se impune necesitatea examinării, în conformitate cu 
articolul 274 din Codul de Procedură Penală, a informaţiei despre comiterea 
sau despre pregătirea comiterii infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sau 
proxenetism, este necesar a îndeplini o serie de acţiuni. În primul rând, este 
important a purcede la chestionarea minuţioasă a persoanei care a adresat 
sesizarea în vederea realizării mai multor obiective:

- analiza personalităţii denunţătorilor, capacitatea acestora de a înţelege 
eventualele consecinţe juridice în cazul denunţării calomnioase;

- identificarea motivelor care au determinat persoana să denunţe 
comiterea infracţiunii;

- analiza circumstanţelor şi împrejurărilor în care a fost comisă sau se 
planifică a fi comisă infracţiunea;
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- stabilirea dacă la săvârşirea infracţiunii participă şi alte persoane în 
calitate de coautori, complici, instigatori sau organizatori;

- aprecierea volumului probelor care poate fi acumulat şi pus la baza 
viitoarei învinuiri, precum şi determinarea acţiunilor de urmărire 
penală ce se impun.

Totodată, este necesar a stabili următoarele:
- numele şi prenumele, locul de trai, de muncă, orarul de serviciu, alte 

ocupaţii;
- numerele de telefoane (inclusiv GSM) şi informaţii despre mijloacele 

de transport de care dispune sau pe care le utilizează;
- deprinderile, informaţii ce caracterizează personalitatea, cercul de 

cunoştinţe, alte informaţii compromiţătoare (inclusiv felul în care 
obişnuieşte să-şi exteriorizeze propunerile de racolare a victimei).

Rezultatele menţionate pot fi obţinute inclusiv prin următoarele activităţi 
speciale de investigaţii, care pot fi realizate doar cu autorizarea judecătorului 
de instrucţie: 

a) să supravegheze şi să cerceteze domiciliul13 şi alte încăperi, cu 
instalarea în acestea a aparatelor audio, video, de fotografiat, de 
filmat şi a altui echipament;

b) să intercepteze convorbirile telefonice şi alte comunicări;
c) să culeagă informaţii de la instituţiile de telecomunicaţii; 
d) să controleze comunicările telegrafice şi alte comunicări.

Aceste activităţi de verificare se admit doar în scopul culegerii informaţiilor 
despre persoanele care pregătesc, întreprind tentative de comitere, comit 
sau au comis infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, la 
care se atribuie şi infracţiunea de trafic de persoane.

Organele de urmărire penală, verificând sesizarea, sunt în drept:
- să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea 

infracţiunii; 
- să ridice documente;
- să cerceteze locul faptei;

13 Articolul 6 p. 11 din Codul de Procedură Penală defineşte domiciliul ca locuinţă sau con-
strucţie destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai multor 
persoane (casă, apartament, vilă, cameră în hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), 
precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă, (veran-
dă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin noţiunea de domiciliu, 
în sensul Codului, se înţelege şi orice teren privat, automobil, navă maritimă şi fluvială 
privată şi birou.
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- să efectueze percheziţii corporale;
- să identifice persoane;
- să contacteze persoane şi să le chestioneze; 
- să procedeze la evaluarea pagubei;
- să efectueze filajul, inclusiv electronic;
- să efectueze investigaţii sub acoperire.

În cazul existenţei pericolului pentru viaţa, sănătatea sau proprietatea 
victimelor traficului de persoane, la cererea acestora sau cu acordul lor în 
scris, se permite interceptarea convorbirilor prin telefonul acestora sau  prin 
alte aparate de comunicaţii în baza hotărârii aprobate de conducătorul 
organului care exercită activitatea specială de investigaţii, cu autorizarea 
judecătorului de instrucţie.

La examinarea materialelor operative privind infracţiunea de trafic de 
persoane, organele împuternicite au dreptul:

- să stabilească relaţii cu persoanele care şi-au dat consimţământul să 
colaboreze în mod confidenţial cu organele care exercită activitate 
specială de investigaţii;

- să creeze şi să utilizeze sisteme informaţionale care asigură realizarea 
sarcinilor activităţii speciale de investigaţii;

- să folosească, pe parcursul măsurilor speciale de investigaţii, în bază 
de contract sau prin acord verbal, încăperile de serviciu şi bunurile 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor militare, precum 
şi locuinţele, mijloacele de transport şi alte bunuri ale persoanelor 
particulare;

- să confecţioneze, să perfecteze şi să folosească, în conformitate cu 
instrucţiunea coordonată cu Procurorul General şi aprobată de către 
conducătorul ministerului sau departamentului respectiv, acte care 
codifică identitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, apartenenţa 
departamentală a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi 
mijloacelor de transport ale organelor care exercită activitate specială 
de investigaţii, precum şi a persoanelor care colaborează cu aceste 
organe în mod confidenţial;

- să înfiinţeze, în modul stabilit de legislaţie, întreprinderi, organizaţii 
şi subdiviziuni pentru descoperirea infracţiunilor de trafic de 
persoane.
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4.3. METODELE DE DETECTARE A INFRACŢIUNILOR DE 
TRAFIC DE PERSOANE ŞI PROXENETISM: FORMA REACTIVĂ 

ŞI FORMA PROACTIVĂ

Practica judiciară arată că în majoritatea cazurilor de trafic de persoane 
sau proxenetism (circa 73 %) urmărirea penală este pornită în baza plângerii 
victimei şi/sau a rudelor acesteia.14

Această situaţie este destul de frecventă şi se datorează faptului că 
organul de urmărire penală evită să realizeze forma proactivă de depistare 
a faptelor infracţionale respective, nefiind siguri de cooperarea victimei cu 
organele de drept până la pronunţarea sentinţei. 

În unele cazuri urmărirea penală se declanşează prin utilizarea a două 
modalităţi concomitente de sesizare (plângere şi raport), totodată fiind 
stabilite cauze în care plângerea purta un caracter colectiv. În dosarele în 
care există atât plângerea, cât şi raportul, de cele mai dese ori prin raport se 
constată un alt episod de trafic. În alte cazuri, deşi urmărirea penală s-a pornit 
în baza raportului, acest fapt nu poate fi recunoscut ca metodă pro-activă 
de investigare, deoarece infracţiunea fusese deja consumată, iar victima 
exploatată. Această situaţie contravine metodologiei criminalistice, deoarece 
metoda proactivă clasică impune: identificarea victimelor şi eliberarea lor 
până la exploatare, acestea fiind ulterior audiate. 

Datorită actualităţii problemei traficului de fiinţe umane, organele de 
drept ale Republicii Moldova sunt determinate să ia la evidenţă specială 
această infracţiune, care este permanent în vizorul comunităţii internaţionale 
(datorită elementului său transnaţional). În consecinţă, după cum rezultă din 
unele dosare studiate, organele de drept depun eforturi în vederea identificării 
proactive a victimelor, şi nu a făptuitorilor, prin verificarea călătorilor la 
punctele de trecere a frontierei de stat. Situaţia expusă se apreciază a fi 
contrară legislaţiei în vigoare, având în vedere faptul că sarcina organului de 
urmărire penală este identificarea nu a victimelor, ci a infractorilor. Asemenea 
metode semi-legale deseori generează încălcări ale drepturilor altor persoane 
care pleacă pe aceeaşi rută. 

În această ordine de idei, se impune îmbinarea eficientă a ambelor forme 
de identificare (după caz), fără a da prioritate uneia sau alteia din aceste 
forme. Importantă rămâne a fi eficienţa activităţii de investigare în vederea 
identificării făptuitorilor. 

14 Datele menţionate sunt preluate din rezultatele studiului a 129 dosare penale cu privire la 
traficul de persoane şi 112 dosare cu privire la proxenetism, realizat în cadrul proiectului „Pre-
venirea Corupţiei şi nepedepsirii în lupta împotriva traficului de persoane prin abilitarea media 
şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi organele de drept” finanţat de Depar-
tamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii şi implementat de Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Republica Moldova, publicate în „Studiu Analitic privind 
investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a infracţiunilor conexe” (2013).

iv. înregistrarea şi examinarea sesizărilor despre infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism
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iv. înregistrarea şi examinarea sesizărilor despre infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism

MĂSURI DE INVESTIGAŢIE
Metoda proactivă Metoda reactivă

Acţiunea Rezultatul Acţiunea Rezultatul
1. Chestionarea 
persoanei

1. Explicaţie, lămurire, 
autodenunţ, raport

1. Chestionarea 
persoanei

1. Explicaţie, lămurire, 
raport

2. Culegerea 
informaţiei

2. Răspunsul 
la interpelare, 
informaţie-document, 
raport, certificat de 
agentură 

2. Culegerea 
informaţiei

2. Răspunsul 
la interpelare, 
informaţie-document, 
raport, certificat de 
agentură 

3. Cercetarea 
domiciliului şi 
instalarea în el a 
aparatelor audio, 
video, de fotografiat, 
de filmat şi a altui 
echipament

3. Proces verbal, 
înregistrări audio, 
video, fotografii

3. Cercetarea 
domiciliului şi 
instalarea în el a 
aparatelor audio, 
video, de fotografiat, 
de filmat şi a altui 
echipament

3. Proces verbal, 
înregistrări audio, 
video, fotografii

4. Supravegherea 
domiciliului prin 
utilizarea mijloacelor 
tehnice

4. Proces verbal, 
fotografii, purtători 
materiali de informaţii

4. Supravegherea 
domiciliului prin 
utilizarea mijloacelor 
tehnice 

4. Proces verbal, 
fotografii, purtători 
materiali de informaţii

5. Interceptarea 
şi înregistrarea 
comunicărilor şi/sau 
imaginilor

5. Proces verbal, 
înregistrări audio

5. Interceptarea 
şi înregistrarea 
comunicărilor şi/sau 
imaginilor

5. Proces verbal, 
înregistrări audio 

6. monitorizarea 
conexiunilor 
comunicaţiilor 
telegrafice şi 
electronice, colectarea 
informaţiei de la 
furnizorii de servicii 
de comunicaţii 
electronice, 
identificarea 
abonatului, 
proprietarului sau 
a utilizatorului unui 
sistem de comunicaţii 
electronice ori al unui 
punct de acces la un 
sistem informatic

6. Proces verbal, copii 
ale corespondenţei, 
trimiterilor 
poştale, fotografii 
ale conţinutului 
banderolelor, 
informaţii privind 
apelurile (intrare, 
ieşire),
identitatea 
utilizatorului unui 
număr de telefon, 
timpul şi durata 
conversaţiei

6. monitorizarea 
conexiunilor 
comunicaţiilor 
telegrafice şi 
electronice, colectarea 
informaţiei de la 
furnizorii de servicii 
de comunicaţii 
electronice, 
identificarea 
abonatului, 
proprietarului sau 
a utilizatorului unui 
sistem de comunicaţii 
electronice ori al unui 
punct de acces la un 
sistem informatic 

6. Proces verbal, 
documente, 
corespondenţă 
poştală, documente 
privind apelurile 
(intrare, ieşire),
identitatea 
utilizatorului unui 
număr de telefon, 
timpul şi durata 
conversaţiei

7. Urmărirea vizuală 7. Raport, certificat de 
agentură

7. Urmărirea vizuală 7. Raport, certificat de 
agentură

8. Documentarea cu 
ajutorul metodelor şi  
mijloacelor tehnice, 
precum şi localizarea 
sau urmărirea prin 
sistem de poziţionare 
globală  (GPS) ori prin 
alte mijloace tehnice

8. Proces verbal, 
înregistrări audio, 
video, fotografii

8. Documentarea cu 
ajutorul metodelor şi  
mijloacelor tehnice, 
precum şi localizarea 
sau urmărirea prin 
sistem de poziţionare 
globală  (GPS) ori prin 
alte mijloace tehnice 

8. Proces verbal, 
înregistrări audio, 
video, fotografii 



58

9. Cercetarea 
obiectelor şi 
documentelor 

9. Raport, act de 
control, act de 
revizie, constatarea 
specialistului

9. Cercetarea 
obiectelor şi 
documentelor

9. Documente şi 
obiecte ridicate

10. Identificarea 
persoanei

    

10. Raport,
informaţii de agentură, 
lămurire

10. Identificarea 
persoanei

10. Raport, fotorobot, 
informaţie din baza 
de date a Poliţiei de 
Frontieră, a Secţiei 
de Documentare a 
Populaţiei

11. Cercetarea 
domiciliului

11. Proces verbal, 
fotografii, documente 
şi obiecte

11. Cercetarea 
domiciliului

11. Proces verbal, 
documente şi obiecte

12. Investigaţia sub 
acoperire

12. Proces verbal, 
informaţii privind 
confirmarea 
sau infirmarea 
circumstanţelor 
faptice, raport, 
certificat de agentură, 
înregistrări audio şi 
video

12. Investigaţia sub 
acoperire

12. Proces verbal, 
informaţie privind 
tendinţe de 
comportament a 
traficantului(ei) şi 
a victimei, raport, 
certificat de agentură, 
înregistrări audio şi 
video

13. Monitorizarea sau 
controlul tranzacţiilor 
financiare şi accesul la 
informaţia financiară

13. Acte de control, 
documente bancare, 
acte de constatare

13. Monitorizarea sau 
controlul tranzacţiilor 
financiare şi accesul la 
informaţia financiară

13. Informaţii 
privind confirmarea 
sau infirmarea 
circumstanţelor 
faptice

14. Identificarea 
abonatului, 
proprietarului sau 
a utilizatorului unui 
sistem de comunicaţii 
electronice ori al unui 
punct de acces la un 
sistem informatic

14. Proces verbal 14. Identificarea 
abonatului, 
proprietarului sau 
a utilizatorului unui 
sistem de comunicaţii 
electronice ori al unui 
punct de acces la un 
sistem informatic

14. Proces verbal

iv. înregistrarea şi examinarea sesizărilor despre infraCţiunile de trafiC de persoane şi proxenetism
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V. COMPETENŢA ÎN CAZURILE INFRACŢIUNILOR 
DE TRAFIC DE PERSOANE ŞI PROXENETISM

Exercitarea atribuţiilor organelor abilitate cu dreptul de a investiga 
cauzele penale în statul de drept nu se poate face fără o delimitare clară a 
sarcinilor ce revin acestora.

Instituţia competenţei ordonează repartizarea cauzelor penale între 
organele de urmărire penală, în funcţie de atribuţiile acestora, de natura 
faptei penale, de persoana bănuitului sau învinuitului, de raza teritorială.

Categoria juridică de competenţă determină dreptul şi, în acelaşi timp, 
obligaţia organelor de urmărire penală de a desfăşura anumite activităţi. 
Această capacitate poate fi concepută, în sens pozitiv, ca o împuternicire 
dată organelor de cercetare într-o anumită direcţie sau, în sens negativ, ca o 
limitare prin care se departajează sferele atribuţiilor fiecărui organ.

Cauzele penale privind traficul de fiinţe umane şi proxenetismul extern 
sunt extrem de variate prin natura sau gravitatea faptelor săvârşite, locul 
unde ele au fost comise ori persoana făptuitorului, iar atribuţiile funcţionale, 
specializarea şi gradul mai mult sau mai puţin ridicat de profesionalitate a 
fiecărui organ constituie factori de care trebuie să se ţină seama la distribuirea 
cauzelor penale între diverse organe de urmărire penală. Repartizarea 
cauzelor penale şi a activităţilor procesuale între organele de urmărire penală 
impune folosirea conceptului de formă sau modalitate a competenţei.

Formele competenţei reprezintă criteriul sau modalitatea, în funcţie de 
care se diferenţiază capacitatea organelor de urmărire penală de a investiga 
diverse cauze penale.

În funcţie de anumite criterii, Codul de Procedură Penală al Republicii 
Moldova a prevăzut următoarele forme ale competenţei organelor de 
urmărire penală:

- competenţa funcţională;
- competenţa materială;
- competenţa după calitatea persoanei;
- competenţa teritorială.

Competenţa funcţională a organelor de urmărire penală este 
reglementată de articolele 55-57 din Codul de Procedură Penală, care prevăd 
cadrul atribuţiilor ce-i revin fiecărui organ de urmărire penală la faza urmăririi 
penale în raport cu atribuţiile procurorului şi cu atribuţiile judecătorului de 
instrucţie.
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v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism

Competenţa materială a organelor de urmărire penală este reglementată 
de articolele 266-269 din Codul de Procedură Penală, fiind determinată de 
obiectul cauzei penale, adică de faptul juridic care a produs conflictul de 
drept penal. Se impune specificarea acestei competenţe pentru traficul de 
fiinţe umane şi proxenetism.

Competenţa personală (după calitatea făptuitorului sau a victimei) este 
prevăzută de articolul 270 din Codul de Procedură Penală pentru procuror în 
calitate de organ de urmărire penală.

Competenţa teritorială se stabileşte în baza mai multor criterii 
menţionate în articolul 257 din Codul de Procedură Penală şi presupune locul 
unde a fost săvârşită infracţiunea sau, la decizia procurorului, locul unde a fost 
descoperită infracţiunea ori unde se află bănuitul, învinuitul sau majoritatea 
martorilor. 

Important:
Nerespectarea dispoziţiilor legale privind competenţa după materie sau 
după calitatea persoanei atrage nulitatea absolută a actelor procedurale 
întocmite, potrivit articolului 251 din Codul de Procedură Penală, iar 
probele obţinute în rezultatul acestor acţiuni cu încălcarea competenţei 
generează inadmisibilitatea probelor potrivit articolului 94 (1) (4) din 
Codul de Procedură Penală. Constatarea acestor încălcări la faza judecării 
cauzei penale atrage emiterea unei sentinţe de încetarea sau, după caz, de 
achitare. 

5.1. COMPETENŢA PROCURORULUI ÎN EXERCITAREA 
URMĂRIRII PENALE 

Reglementările din articolul 51 şi 52 din Codul de Procedură Penală 
stabilesc competenţa procurorului în cadrul urmăririi penale, atribuindu-i 
capacitatea de a exercita personal şi de a conduce urmărirea penală şi de 
a controla legalitatea acţiunilor procesuale efectuate de ofiţerii de urmărire 
penală. 

Urmărirea penală în privinţa infracţiunilor de trafic de persoane şi 
proxenetism se efectuează în exclusivitate de către procuror în cauzele în care 
sunt implicaţi:

- preşedintele ţării, deputaţi, membri ai Guvernului, judecători, 
procurori, persoanele militare menţionate în articolul 37 (punctul 
1–3) din Codul de Procedură Penală, ofiţeri de urmărire penală, 
minori;
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v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism

- colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei.

Procurorul, în virtutea dreptului discreţionar, are capacitatea de a reţine 
în procedură orice cauză penală, indiferent de competenţă, şi să exercite 
nemijlocit urmărirea penală (articolul 270 (9) din Codul de Procedură Penală).

Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la 
articolul 270 (1) din Codul de Procedură Penală şi să efectueze conducerea 
activităţii de urmărire penală, procurorul de la procuratura de acelaşi nivel 
cu instanţa căreia, potrivit legii, îi revine judecarea cauzei în primă instanţă. 

Atunci când legea prevede că urmărirea penală se efectuează în mod 
obligatoriu de către procuror, ultimul, printr-o ordonanţă motivată, este în 
drept să antreneze în procesul de cercetare ofiţeri de urmărire penală din 
diferite organe de urmărire penală. 

Important:
1. Ordonanţa de creare a unui asemenea grup urmează a fi adusă la 

cunoştinţă participanţilor în proces în mod obligatoriu. 
2. În cazul exercitării urmăririi penale nemijlocit de către procuror în 

infracţiunile complicate privind traficul de persoane, cu antrenarea 
mai multor ofiţeri de urmărire penală din diferite organe, ultimii sunt 
în drept să efectueze acţiuni procesuale stabilite de lege, cu excepţia: 
a) pornirii urmăririi penale;
b) recunoaşterii participanţilor în calitate de părţi vătămate şi civile şi 

audierii acestora;
c) recunoaşterii participanţilor în calitate de bănuiţi şi audierii acestora;
d) recunoaşterii participanţilor în calitate de învinuiţi şi audierii acestora;
e) numirii expertizelor.

În cazurile urgente, organul necompetent care a constatat infracţiunea, 
este obligat să efectueze acţiunile de urmărire penală care nu suferă amânare, 
actele procedurale respective fiind transmise procurorului în termen de  
72 ore. 

Potrivit articolului 6 (6) din Codul de Procedură Penală, la cazurile care nu 
suferă amânare poate fi atribuită situaţia în care există pericolul real că se vor 
pierde sau distruge probele sau că bănuitul ori învinuitul se poate ascunde în 
încăperea suspectată sau că se vor comite alte infracţiuni.
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5.2. COMPETENŢA ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ 
STABILITĂ DE CĂTRE PROCUROR

Procurorul (Procurorul General, Procurorul municipiului Chişinău şi a 
UTA Găgăuzia, precum şi adjuncţii acestora) poate să dispună, motivat, ca 
într-o cauză în care urmărirea penală trebuie efectuată de un anumit organ 
de urmărire penală, această urmărire să fie efectuată de un alt organ similar 
(articolul 271 (4) din Codul de Procedură Penală).

Această situaţie se referă doar la cazurile când urmărirea penală 
poate fi dispusă în vederea transferării competenţei teritoriale altei 
subdiviziuni teritoriale ale aceluiaşi organ din anumite motive (spre exemplu 
incompatibilitate, recuzare, abţinere, necesitatea efectuării mai multor 
acţiuni în alt teritoriu). 

Procurorul General şi adjuncţii lui, în caz de necesitate, în scopul asigurării 
urmăririi penale complete şi obiective, sub toate aspectele, pot dispune, prin 
ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de către orice organ de 
urmărire penală, indiferent de competenţă. Asemenea situaţii se referă la 
schimbarea competenţei în materie penală (spre exemplu cauza penală poate 
fi retrasă de organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne 
şi transmisă organului de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi a Corupţiei sau al Serviciului Vamal). 

Important:

1. În fiecare caz de schimbare a competenţei teritoriale sau de materie 
penală a cauzei, ordonanţa emisă de procuror urmează a fi motivată, 
cu specificarea circumstanţelor concrete, evitându-se formulări de 
ordin general sau evazive.

2. Nu se admite transferul competenţelor în cauzele penale privind 
traficul de persoane, care ţin de competenţa nemijlocită a procurorului 
unui organ de urmărire penală. 

5.3. COMPETENŢA GENERALĂ A ORGANULUI DE 
URMĂRIRE PENALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Potrivit articolului 266 din Codul de Procedură Penală, organul de 
urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) efectuează urmărirea 
penală pentru oricare infracţiune care nu este dată prin lege în competenţa 
altor organe de urmărire penală. 

v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism
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Deoarece legea nu atribuie infracţiunile privind traficul de persoane şi 
proxenetism în competenţa unui anumit organ, această atribuţie îi revine 
organului de urmărire penală al MAI.

Important:
- În cazul unui concurs real de infracţiuni, care implică competenţa mai 

multor organe, procurorul extinde competenţa în materie penală a 
organului de urmărire penală din cadrul MAI şi în privinţa altor infracţiuni 
date în competenţa organelor menţionate la articolele 268-269 din Codul 
de Procedură Penală. 

- Excepţie este situaţia prevăzută în articolul 257 (5) şi articolul 271 (7) din 
Codul de Procedură Penală, în care Procurorul General şi adjuncţii lui pot 
dispune trimiterea cauzei altui organ de urmărire penală decât celui din 
cadrul MAI.

5.4.  COMPETENŢA TERITORIALĂ A ORGANULUI DE 
URMĂRIRE PENALĂ

În vederea stabilirii competenţei teritoriale urmează a fi stabilite 
circumstanţele faptei în funcţie de locul unde a fost consumată infracţiunea 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel transnaţional. 

Pentru infracţiunile săvârşite în ţară, competenţa teritorială este 
determinată de locul unde a fost săvârşită (consumată) infracţiunea. Potrivit 
articolului 257 (1) din Codul de Procedură Penală, urmărirea penală se 
efectuează în sectorul (unitatea administrativ-teritorială) unde a fost comisă 
infracţiunea sau, la decizia procurorului, în sectorul unde a fost descoperită 
infracţiunea ori unde se află bănuitul, învinuitul sau majoritatea martorilor. 

Termenul „sector” are semnificaţia de teritoriu în raza căruia activează 
organul de urmărire penală. Astfel, competenţa teritorială a organului 
de urmărire penală este determinată de o serie de criterii, care se iau în 
consideraţie în ordinea succesivă menţionată în lege. Întâietate are criteriul 
„locul săvârşirii infracţiunii”, pornind de la faptul că desfăşurarea urmăririi 
penale în acest sector este eficientă şi necesară pentru descoperirea 
infracţiunii.

v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism
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Important:
Dacă în cauza traficului de persoane au fost stabilite comiterea mai multor 
acţiuni infracţionale în diferite sectoare, urmărirea penală va fi efectuată 
de organul de urmărire penală de la locul săvârşirii ultimei acţiuni. În 
asemenea cazuri, competenţa teritorială este stabilită prin ordonanţă de 
către procurorul ierarhic superior procurorului care conduce urmărirea 
penală, în conformitate cu dispoziţiile articolului 257 (4) din Codul de 
Procedură Penală.

În situaţia în care urmărirea penală este efectuată la locul descoperirii 
infracţiunii sau la locul domiciliului bănuitului sau învinuitului, şi ulterior este 
stabilit locul săvârşirii infracţiunii, cauza se trimite organului de urmărire 
penală teritorial respectiv.

Conform articolului 258 din Codul de Procedură Penală, se permite 
extinderea competenţei teritoriale în cazul în care acţiunile de urmărire 
penală urmează a fi realizate înafara circumscripţiei teritoriale a organului 
de urmărire penală competent. Pe plan intern, aceasta se poate executa pe 
două căi: 

1) prin efectuarea acţiunilor procesuale în alt sector din Republica 
Moldova personal de către ofiţerul de urmărire penală în procedura 
căruia se află dosarul penal; 

2) prin intermediul delegaţiei adresate organului de urmărire penală din 
teritoriul unde urmează a fi efectuată acţiunea de urmărirea penală 
respectivă. 

Acţiunile procesuale efectuate nemijlocit de ofiţerul de urmărire penală 
în afara sectorului pe care îl deserveşte sunt permise doar cu înştiinţarea 
prealabilă a organului de urmărire penală din sectorul respectiv sau, după caz, 
cu solicitarea ajutorului necesar din partea acestuia.

În cazul infracţiunilor transnaţionale (trafic de persoane şi proxenetism 
extern), acţiunile procesuale în ţara de destinaţie sau de tranzit pot fi 
solicitate şi efectuate prin cerere de comisie rogatorie (conform articolelor 
536-537 din Codul de Procedură Penală) sau prin crearea echipelor comune 
de investigaţii, potrivit articolului 540/2 din Codul de Procedură Penală.

v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism
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Important:
Nu se admite delegarea efectuării unor acţiuni care implică luarea unor 
decizii, inclusiv:

1. delegarea sau efectuarea unor acţiuni procesuale prin care se cere 
adoptarea unor hotărâri procesuale (de exemplu recunoaşterea 
unei persoane în calitate de bănuit sau învinuit, în calitate de parte 
vătămată sau parte civilă, punerea sub învinuire, înaintarea acuzării 
şi audierea învinuitului, numirea expertizelor);

2. delegarea acţiunii de solicitare a unor informaţii (spre exemplu 
informaţii cu privire la caracteristica persoanei de la medicul 
psihiatru, narcolog, venerologic sau altele);

3. delegarea efectuării altor acţiuni de urmărire penală care nu sunt 
concretizate. 

Urmărirea penală în infracţiunile de trafic de persoane şi proxenetism 
extern comise în exclusivitate pe teritoriul altor state va fi efectuată de 
organul de urmărire penală în raza teritorială a căruia se afla ultimul loc de trai 
permanent al bănuitului sau învinuitului. 

v. competenţa în Cazurile infraCţiunilor de trafiC de persoane şi proxenetism
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VI. ÎNCEPEREA PROCESULUI PENAL ŞI PORNIREA 
URMĂRIRII PENALE. ETAPA INIŢIALĂ  

A URMĂRIRII PENALE

6.1. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI ŞI ETAPELE 
CALIFICĂRII

Calificarea infracţiunii, atât în teorie, cât şi în practică este caracterizată 
ca un proces care prezintă două semnificaţii:

1) ca proces logic, activitatea unei persoane abilitate de stabilire a 
corespunderii faptei penale uneia din normele Codului Penal;

2) ca rezultat al primei activităţi, urmat de fixarea în actele procesuale 
respective.

Se consideră calificare a infracţiunii (potrivit articolului 113 din Codul 
Penal) determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între 
semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii 
prevăzute de norma penală.

Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele fazei de 
urmărire penală de către organul de urmărire penală, după cum urmează:

1) La etapa pornirii procesului penal, urmează a se identifica articolul 
cu specificarea, după caz, a aliniatului şi punctului din Partea 
Specială a Codului Penal. La această etapă, calificarea poartă un 
caracter prealabil, orientativ şi ipotetic, deoarece la dispoziţia 
organului de urmărire penală sunt puse date suficiente doar pentru 
pornirea urmăririi penale. În esenţă această formă de calificare 
prezintă abia o versiune calificativă a faptei prejudiciabile comise 
(a se vedea Cazul 4).

Cazul 4: Din cererea victimei rezulta o bănuială rezonabilă că a fost comisă 
o infracţiune de proxenetism. Cu toate acestea, organul de urmărire penală 
a pornit neîntemeiat urmărirea penală în baza articolului 165 (1) CP (trafic 
de fiinţe umane). Totodată, deşi a doua victimă nu a depus plângere şi nu a 
dat declaraţii, inculpatei i-a fost incriminat şi acest episod.

2) La etapa punerii sub învinuire şi înaintării acuzării, calificarea 
infracţiunii se efectuează în baza unui ansamblu de probe concludente, 
pertinente, utile şi suficiente pentru punerea persoanei sub învinuire. 
La această etapă organul de urmărire penală dispune de mai multe 
probe cu privire la circumstanţele de fapt ale infracţiunii comise 



67

vi. înCeperea proCesului penal şi pornirea urmăririi penale. etapa iniţială a urmăririi penale

decât la etapa pornirii urmăririi penale. Din considerentele expuse, 
calificarea infracţiunii la această etapă este mai fundamentată, deşi, la 
fel, prezintă un caracter prealabil.

3) La etapa întocmirii rechizitoriului, ofiţerul de urmărire penală şi 
procurorul-conducător al urmăririi penale deja operează cu toate 
circumstanţele faptice stabilite în procesul de investigare a cazului 
de trafic de persoane sau proxenetism, şi efectuează calificarea 
definitivă, fiind exclusă aproximaţia. Această etapă a calificării este mai 
întemeiată în raport cu cea de pornire a urmăririi penale şi înaintare a 
învinuirii, şi stabileşte limitele judecării cauzei.

Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni (articolul 33 
din Codul Penal) se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau aliniatelor 
unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile 
săvârşite.

Astfel, se consideră concurs de infracţiuni săvârşirea de către o persoană 
a două sau a mai multor infracţiuni, dacă persoana nu a fost condamnată 
definitiv pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie de 
tragere la răspundere penală, cu excepţia cazurilor când săvârşirea a două sau 
a mai multor infracţiuni este prevăzută în articolele părţii speciale a Codului 
Penal în calitate de circumstanţe care agravează pedeapsa.

Concursul real – are loc în cazul în care persoana prin două sau mai multe 
acţiuni (inacţiuni) săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni.

Concursul ideal – are loc în cazul în care persoana săvârşeşte o faptă care 
întruneşte elemente ale mai multor infracţiuni.

Calificarea infracţiunilor în cazul  unui concurs de infracţiuni – are loc cu 
invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea 
penală care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite.

Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale – are loc în 
cazul în care fapta prejudiciabilă este săvârşită de către o persoană sau de 
către un grup de persoane şi este cuprinsă în întregime în dispoziţiile a două 
sau a mai multor norme penale, constituind o singură infracţiune. Alegerea 
uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a 
faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile articolelor 116-118 din 
Codul Penal.

Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre norma generală şi cea 
specială presupune aplicarea doar a normei speciale. Normă generală se 
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consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte prejudiciabile, 
iar normă specială – norma penală care prevede numai cazurile particulare 
ale acestor fapte.   

Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale 
are următoarele varietăţi:   

a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta 
cu circumstanţe agravante – infracţiunea se califică în baza celei cu 
circumstanţe atenuante;

b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante – 
infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa 
mai blândă;

c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante – 
infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă 
mai aspră.

Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg 
reprezintă existenţa a două sau a mai multor norme penale, una din ele 
cuprinzând fapta prejudiciabilă în întregime, iar celelalte – doar unele părţi 
ale ei. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg 
se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei 
prejudiciabile săvârşite.

Unele indicaţii privind delimitarea traficului 
de persoane de alte infracţiuni

a. Delimitarea infracţiunilor de trafic de persoane (articolele 165, 
206 din Codul Penal) de infracţiunea de proxenetism (articolul 
220 din Codul Penal) 

În cazurile de trafic de persoane, exploatarea constituie scopul şi 
elementul definitoriu care diferenţiază această infracţiune de altele. Se 
identifică cinci modalităţi care presupun exploatare:

1) victimele au fost înşelate despre felul cum va fi viaţa lor în ţara de 
destinaţie (a se vedea Cazul 5);

2) victimele nu pot controla numărul clienţilor cărora le prestează servicii;
3) victimei nu i se permite să negocieze cu privire la practicile sexuale;
4) victimelor li se reţine câştigul de către exploatatori; 
5) posibilitatea de circulaţie a victimelor este limitată prin deposedarea 

acestora de acte de identitate de către traficanţi(te). 
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Cazul 5: În anul 2001, în Chişinău o cunoscută i-a propus victimei G.I. să 
lucreze în oraşul Dubai în calitate de chelneriţă, spunându-i că cunoştea o 
femeie (L.), care putea să o ajute. L. a întrebat-o de paşaport şi i-a spus că 
erau necesari 1,000 USD pentru bilet şi paşaport nou, iar banii urmau a fi 
restituiţi din primul salariu. L. i-a procurat paşaport şi bilet până în Dubai. 
În Dubai a întâlnit-o o cetăţeană a Ucrainei, S., care i-a făcut cunoştinţă cu 
un bărbat de origine arabă şi i-a explicat că el îi deschisese viza, suportând 
cheltuieli majore. S. i-a luat paşaportul şi i-a spus că i-l va restitui când 
urma să părăsească ţara. Tot ea i-a spus că în Dubai urma să se ocupe cu 
„consumaţia”15 şi prostituţia. Ulterior S. i-a spus că a plătit pentru fiecare 
fată câte 10,000 USD şi că acestea urmau să lucreze pentru a restitui banii. 
G.I. şi o altă fată au refuzat, dar după ce au fost închise şi ameninţate, 
nevăzând o alternativă, au fost nevoite să accepte condiţiile şi să lucreze 
într-un disco-bar. Clienţii plăteau pentru o noapte 600-700 dolari. Un client 
permanent T. a răscumpărat-o cu 9,000 USD şi i-a cumpărat bilet spre 
Chişinău. 

Important:
Fapta constituie trafic de fiinţe umane, şi nu proxenetism, dacă în 
procesul manipulării victimelor/martorilor-femei în prostituţie de către 
traficanţi(te)/ proxeneţi(te) sunt prezente următoarele acţiuni: 

1) când persoana este impusă să se antreneze în prostituţie împotriva 
voinţei sale; 

2) când persoanei nu i se permite să renunţe la prostituţie; 
3) când persoanei nu i se permite să stabilească condiţiile acordării 

serviciilor sexuale; 
4) când persoana nu primeşte bani de pe urma antrenării în prostituţie. 

Această condiţie este facultativă, deoarece, în unele cazuri, victima 
poate primi sume nesemnificative de bani de la exploatator, în cele 
mai frecvente cazuri, în scopul de a-i reduce nemulţumirea (a se 
vedea Cazul 6). 

Totodată, în cazul proxenetismului, remunerarea victimei este esenţială şi 
obligatorie pentru calificare.

15 „La consumaţie” – este un termen (jargon) utilizat de victimele traficului şi de traficanţi 
atunci când victimei i se propune un loc de muncă într-un bar în calitate de damă de com-
panie şi primeşte bani de la faptul cum manipulează clienţii ca aceştia să procure mai multe 
băuturi la preţuri mai înalte, şi în multe cazuri, aceste persoane sunt antrenate în exploatare 
sexuală, locul de muncă, de fapt, având rolul de a camufla serviciile sexuale.

vi. înCeperea proCesului penal şi pornirea urmăririi penale. etapa iniţială a urmăririi penale
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Cazul 6: Victima C.G. a fost vândută unui albanez F. şi trebuia să lucreze în bar 
„la consumaţie”. Ocazional, aceasta era impusă să acorde servicii sexuale 
clienţilor. F. a preîntâmpinat-o pe C.G. că a plătit pentru ea 2,000 USD şi 
dacă aceasta nu va fi de acord să lucreze, va fi vândută altor traficanţi(te). 
Peste două săptămâni la F. au fost aduse încă 6 fete din Republica Moldova 
şi România. Din 50 dolari pe oră, F. le achita victimelor 40 procente. În 
decembrie 2000, poliţia le-a reţinut, menţinându-le în detenţie, iar ulterior 
poliţia le-a revândut lui A. 

Exploatarea victimei în prostituţie se manifestă prin constrângere la 
prostituţie, iar în cazuri de proxenetism aceasta se exprimă prin relaţii benevole 
între prostituată şi proxenet(ă), existând determinarea la prostituţie.16 

În cazul comiterii infracţiunii de proxenetism cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei ori cu ameninţarea 
aplicării ei faţă de persoana antrenată în prostituţie sau faţă de rudele sau 
apropiaţii acesteia, se impune precizarea următoarelor: faptul că victima este 
supusă violenţei sau ameninţării cu violenţa nu atestă incontestabil semnele 
traficului de persoane (pentru traficul de fiinţe umane fiind obligatorie 
prezenţa cumulativă a celor trei elemente: acţiune, mijloc, scop). Prevederea 
de la articolul 220 (2) (d) din Codul Penal denotă că astfel de acţiuni de 
influenţare pot fi caracteristice şi proxenetismului, constituind o formă 
agravată a acestuia. 

Conform articolului 206 (2) (b) din Codul Penal, traficul de copii 
presupune abuzul sexual sau violenţa sexuală. Prin „abuz sexual sau violenţă 
sexuală” trebuie de înţeles: violul, acţiunile violente cu caracter sexual, 
hărţuirea sexuală, raportul sexual cu o persoană care n-a împlinit vârsta 
de 16 ani, acţiuni perverse. În această ipoteză, nu este necesară calificarea 
suplimentară conform articolelor 171, 172, 173, 174 sau 175 din Codul Penal.

b. Delimitarea infracţiunilor de trafic de persoane (articolele 165, 
206 din Codul Penal) de organizarea cerşetoriei (articolul 302 
din Codul Penal) 

Delimitarea traficului de fiinţe umane de organizarea cerşetoriei practic 
se face în baza aceloraşi criterii valabile pentru delimitarea traficului de 
proxenetism. În aşa fel, scopurile distincte urmărite de făptuitori la comiterea 
fiecăreia din aceste infracţiuni constituie prima deosebire între ele. În cazul 
infracţiunii de organizare a cerşetoriei, scopul se exprimă exclusiv în obţinerea 
pentru făptuitor sau pentru altcineva a unor foloase materiale injuste. În 

16 Hotărîrii Plenului CSJ nr.37/2004.
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cazul traficului de fiinţe umane, însă, scopul constă în exploatarea victimei 
prin cerşetorie. 

Important:
Identificarea deosebirilor între aceste infracţiuni urmează a fi efectuată 
reieşind din circumstanţele concrete ale cauzei, stabilindu-se următoarele:
- dacă victima denotă careva semne a stării sale de vulnerabilitate 

(infirmitate fizică sau psihică, minorat, vârstă înaintată sau altele);
- dacă victima a fost lipsită (limitată) de libertatea de a se mişca;
- dacă victima a avut posibilitatea de a decide asupra propriilor acţiuni; 
- dacă decizia de a se antrena în cerşetorie îi aparţine ei sau altei persoane; 
- dacă victima a fost deposedată de actele de identitate;
- dacă decizia de a înceta activitatea de cerşetorie putea fi luată de victimă 

oricînd;
- dacă victima putea să însuşească partea considerabilă a bunurilor 

cerşite.

c. Delimitarea infracţiunii de trafic de fiinţe umane (articolul 165 
din Codul Penal) de munca forţată (articolul 168 din Codul 
Penal) 

Latura subiectivă, ca element separat al componenţei de infracţiune, şi 
care constituie atitudinea psihică a făptuitorului pentru fapta care o comite, 
se manifestă prin intenţie exclusiv directă, deoarece din start impune 
realizarea unui scop special (de exploatare în diverse domenii, inclusiv prin 
muncă). Acţiunile enumerate la latura obiectivă trebuie să fie comise în scop 
de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii 
forţate, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate 
sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru 
transplantare. Dacă se observă, scopul, deşi este un component facultativ 
al laturii subiective, pentru traficul de fiinţe umane acesta este specificat de 
legiuitor ca relevant la calificare. Dacă acţiunile sunt comise în alt scop decît 
cele stabilite, calificarea acţiunilor se va efectua în baza altei componenţe de 
infracţiuni).

Munca forţată, prevăzută la articolul 168 din Codul Penal, ar putea să 
obţină aspectul traficului de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă, 
cu condiţia că au fost prezente acţiunile infracţionale principale din latura 
obiectivă caracteristice traficului de fiinţe umane şi evidenţiate de legiuitor - 
recrutare, transportare, adăpostire sau altele - în combinaţie cu una din 
metodele proprii traficului de fiinţe umane stabilite la articolul 165 (1) (a-c) 

vi. înCeperea proCesului penal şi pornirea urmăririi penale. etapa iniţială a urmăririi penale
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din Codul Penal. Mai mult decât atât, munca forţată nu impune prezenţa 
unui scop special, acesta putând fi diferit (profit, răzbunare, invidie, gelozie 
sau altele), neavînd importanţă la calificare şi fiind luat în consideraţie doar 
la individualizarea pedepsei, pe când la traficul de fiinţe umane, scopul, în 
calitatea componentului facultativ al laturii subiective, joacă un rol decisiv la 
calificare, acesta fiind închegat (format, cunoscut) în conştiinţa făptuitorului 
încă din momentul recrutării.

În cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane, persoana este traficată în scop 
de exploatare prin muncă, ceea ce semnifică că victimei i se neagă existenţa 
dreptului ei de a-şi alege munca (activitatea), pe cînd la munca forţată, 
dreptul de a-şi alege munca este afectat într-o anumită măsură. În asemenea 
circumstanţe, condiţiile de exercitare a muncii şi de remunerare sunt nişte 
elemente facultative, care vin să întregească condiţiile generale de executare a 
muncii în cazul traficului de fiinţe umane sau a muncii forţate. Aceste condiţii 
facultative, la fel, influienţează individualizarea pedepsei, punând în evidenţă şi 
personalitatea infractorului. Totodată, acestea reiterează prevederile Codului 
Muncii, în special din articolul 7 (1), potrivit căruia munca forţată este interzisă. 
Acest articol, în calitatea sa de normă generală (care interzice munca forţată, 
statuând-o ca principiu) lasă la discreţia normelor speciale să identifice cazurile 
şi mecanismele de sancţionare a comportamentului ilicit atribuit la munca 
forţată. Astfel, faptele recunoscute ca muncă forţată de Codul Muncii au fost 
incriminate prin normele contravenţionale (articolele 57, 59-61 din Codul 
Contravenţional), iar formele muncii forţate care prezintă în sine un pericol 
social mai sporit au fost incriminate ca infracţiuni penale în Codul Penal.

Important:
Exploatarea prin muncă în condiţiile traficului de fiinţe umane poate să se 
producă şi în condiţii de respectare exigentă a orelor de muncă stabilite de 
lege şi a condiţiilor de securitare a muncii. 

d. Încadrarea prin concurs de infracţiuni

În cazul traficului de fiinţe umane/traficului de copii, transportarea 
victimei se poate realiza, atât în limitele teritoriului naţional, cât şi în afara 
acestuia. Bineînţeles, dacă victima traficului de fiinţe umane sau a traficului 
de copii este trecută legal peste frontiera de stat, atunci acţiunile făptuitorului 
urmează a fi încadrate doar în componenţele de infracţiune stabilite la 
articolul 165 din Codul Penal (trafic de fiinţe umane) sau la articolul 206 
din Codul Penal (trafic de copii). Însă, în cazul în care victima este trecută 
iregular peste hotarele Republicii Moldova de către făptuitor, este posibilă, 
după caz, încadrarea juridică a faptei prin concurs ideal de infracţiuni (trafic 
de persoane sau proxenetism şi trecerea ilegală a frontierei de stat). Alta, 
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însă, va fi situaţia în cazul trecerii iregulare de către victimă a frontierei de 
stat. Potrivit articolului 165 (4) din Codul Penal, victima traficului de fiinţe 
umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite de 
ea în legătură cu această calitate procesuală. 

Important:
Dacă făptuitorul va organiza migraţia iregulară sau trecerea de către o 
persoană a frontierei de stat:
- înafara punctelor de control,
- în lipsa paşaportului valabil,
- în lipsa autorizaţiei din partea autorităţilor, 
fiind realizate în legătură cu traficul de fiinţe umane, acţiunile făptuitorului 
vor fi încadrate într-un concurs de infracţiuni: articolul 165 (articolul 206) din 
Codul Penal şi articolul 42 (3), articolul 362 şi/sau articolul 362/1 din Codul 
Penal. În cazul în care se va organiza încălcarea regulilor regimului frontierei 
de stat prin punctele de trecere a frontierei de stat, se va aplica răspunderea 
contravenţională (în baza articolului 332 (2) din Codul Contravenţional).

În cazul traficului de copii care presupune darea sau primirea unor plăţi 
ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine 
controlul asupra victimei, acestui scop proxim i se adaugă un scop final în 
oricare din formele menţionate în articolul 206 (1) (a-h) din Codul Penal. 
Dacă, însă, primirea unor plăţi sau beneficii (a unei recompense sub orice 
formă) se face în scopuri legate de adopţia victimei, fapta trebuie calificată în 
baza articolului 205 (1) din Codul Penal (Abuzul părinţilor sau altor persoane 
la adopţia copiilor), şi nu în baza articolului 206 din Codul Penal.

În situaţia în care făptuitorul aplică asupra victimei violenţa psihică, nu 
este necesară calificarea suplimentară conform articolului 155 din Codul 
Penal (Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii).

Violenţa fizică expusă de legiuitor în articolul 206 (2) (a) din Codul 
Penal cuprinde doar vătămarea intenţionată uşoară sau medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, ori violenţa fizică de o intensitate mai redusă. În 
cazul vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
calificarea trebuie făcută în baza unui concurs de infracţiuni: articolul 151 
din Codul Penal (Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
sănătăţii) şi articolul 206 din Codul Penal.

Răpirea persoanei în contextul traficului de fiinţe umane prezintă acelaşi 
înţeles ca şi pentru infracţiunea stabilită de articolul 164 din Codul Penal 
(Răpirea unei persoane). Prin urmare, în conformitate cu articolul 118 din 
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Codul Penal, traficul de fiinţe umane care presupune răpirea victimei nu 
necesită calificare suplimentară în baza articolului 164. 

Similar, în acord cu articolul 118 din Codul Penal, traficul de fiinţe umane 
care presupune confiscarea documentelor nu necesită calificare suplimentară 
în baza articolului 360 (2) din Codul Penal (Luarea, sustragerea, tăinuirea, 
degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau 
sigiliilor), aceasta făcându-se cu intenţia de a limita libertatea persoanei, 
inclusiv libertatea de circulaţie, sau de a o lipsi de aceasta.

Aplicarea răspunderii pentru traficul de fiinţe umane care presupune 
abuzul de putere exclude calificarea suplimentară conform articolului 327 din 
Codul Penal (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu) sau conform articolului 
312 din Codul Contravenţional (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu).

6.2. ÎNCEPEREA PROCESULUI PENAL ŞI PORNIREA 
URMĂRIRII PENALE

Potrivit articolului 1 din Codul de Procedură Penală, procesul penal se 
consideră început odată cu sesizarea sau autosesizarea organului competent 
despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni. Din acest moment şi până la 
pornirea urmării, pot fi efectuate acţiuni de urmărire penală care nu necesită 
autorizaţia judecătorului de instrucţie. Pot fi efectuate măsuri speciale de 
investigaţii autorizate de procuror conform articolului 132/2 (1) (p. 2), precum 
şi alte acţiuni de urmărire penală ce nu necesită autorizaţie judecătorească 
(cum ar fi cercetarea la faţa locului, audierea, ridicarea, expertiza, prezentarea 
spre recunoaştere şi altele). 

În corespundere cu exigenţele articolului 274 (1) din Codul de Procedură 
Penală, organul de urmărire penală sesizat în modul prevăzut la articolele 
262 şi 273 din Codul de Procedură Penală dispune în termen de 30 zile, 
prin ordonanţă, începerea urmăririi penale, în cazul în care, din cuprinsul 
actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă o bănuială rezonabilă 
că a fost săvârşită o infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele care 
exclud urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat 
sesizarea sau organul respectiv.

Prin urmare, pentru pornirea urmăririi penale este necesară existenţa 
componenţei infracţiunii, adică totalitatea semnelor faptice şi de drept, 
obiective şi subiective, care califică o faptă prejudiciabilă în calitate de 
infracţiune (identificarea faptei concrete, precum şi a obiectului, laturii 
obiective, laturii subiective şi a subiectului infracţiunii).

Însă, în cazurile traficului de persoane şi proxenetism, urmărirea penală 
poate fi pornită şi în lipsa informaţiei despre existenţa subiectului sau a unor 
consecinţe nefaste, deoarece, fiind componenţe formale, la etapa incipientă, 
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organul de urmărire penală poate să nu cunoască urmările survenite sau cine 
este făptuitorul, vârsta acestuia, starea psihică şi alte aspecte.

Odată cu începerea urmăririi penale, pot fi efectuate orice acţiuni 
de urmărire penală şi aplicate măsurile de constrângere cu autorizaţia 
judecătorului de instrucţie. 

Important:
1. Urmărirea penală, în cazurile traficului de persoane şi proxenetism, 

urmează a fi pornită doar in rem (pe fapt).
2. Urmărirea penală pentru fiecare infracţiune se porneşte separat, fiind 

completată fişa F.1 pentru fiecare infracţiune constatată. Ulterior, în caz 
de necesitate, dosarele penale pot fi conexate.

3. Urmărirea penală privind infracţiunile respective urmează a fi pornită 
separat şi pentru fiecare episod, cu ulterioara eventuală conexare a acestora. 

În cazul în care organul de urmărire penală se autosesizează în privinţa 
începerii urmăririi penale, acesta întocmeşte un proces-verbal, în care 
consemnează cele constatate privitor la infracţiunea depistată, apoi, prin 
ordonanţă, dispune începerea urmăririi penale.

Ordonanţa de începere a urmăririi penale, emisă de organul de urmărire 
penală, în termen de 24 de ore de la data începerii urmăririi penale, se aduce 
la cunoştinţa procurorului care efectuează conducerea activităţii de urmărire 
penală în formă scrisă, prezentându-i-se totodată şi dosarul respectiv. La 
momentul când a luat cunoştinţă de ordonanţa de începere a urmăririi 
penale, procurorul fixează termenul de urmărire în cauza respectivă. 

Dacă din cuprinsul actului de sesizare rezultă vreunul din cazurile care 
împiedică pornirea urmăririi penale, organul de urmărire penală înaintează 
procurorului actele întocmite cu propunerea de a nu porni urmărirea penală. 
Dacă procurorul consideră că nu sunt circumstanţe care împiedică urmărirea 
penală, el restituie actele, cu ordonanţa sa, organului menţionat, pentru 
începerea urmăririi penale.

6.3. ACŢIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI MĂSURI SPECIALE DE 
INVESTIGAŢII CARE NU SUFERĂ AMÂNARE (ETAPA INIŢIALĂ)

În cazul infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism, se impune 
efectuarea măsurilor speciale de investigaţie şi acţiunilor de urmărire penală 
în cazul depistării a acestora, de regulă, prin metode proactive, în următoarele 
condiţii:

-  în curs de săvârşire;
-  în curs de pregătire;
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-  depistate imediat după revenirea victimei traficate în ţară;
-  în cazul când traficantul(a) este cunoscut(ă) de către victimă;
-  în cazul când traficantul(a) face presiuni asupra victimei sau a rudelor 

acesteia pentru a nu depune plângere;
-  când între victimă şi traficant(ă) au apărut careva conflicte;
-  când traficantul(a)-exploatator din rândul cetăţenilor străini vine în 

Republica Moldova;
-  în cazul săvârşirii infracţiunii de către o persoană cu funcţie de 

răspundere sau de către un grup criminal organizat. 

Cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism la etapa 
iniţială, prin efectuarea urgentă şi bine organizată a acţiunilor de urmărire 
penală şi măsurilor speciale de investigaţii ce nu suferă amânare, permite 
organelor de urmărire penală să colecteze probele necesare luând în 
consideraţie următoarele: 

- intensitatea comportamentului de împotrivire de care dă dovadă 
făptuitorul, exprimată prin nimicirea documentelor şi/sau ameninţarea 
victimei şi a martorilor;

- probabilitatea sustragerii făptuitorului de la urmărirea penală, 
judecată şi executarea sentinţei.

Considerând că urmărirea penală este începută, organele de urmărire 
penală pot efectua următoarele acţiuni (procedee probatorii) care nu suferă 
amânare:

- cercetarea la faţa locului (în cazurile de proxenetism intern cu 
reţinerea în flagrant delict a persoanelor care acordă servicii sexuale 
contra plată);

- ridicarea de la victimă sau martor a probelor materiale (bilete de 
călătorie, vize, alte documente ce atestă aflarea persoanei peste 
hotare, banii transmişi de traficanţi(te) pentru procurarea biletelor 
sau pentru prezentare la punctele de trecere a frontierei);

- audierea victimelor şi a martorilor;
- interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi a altor comunicări;
- înregistrarea de imagini;
- percheziţia domiciliului traficantului(ei) şi a altor persoane.

Important:
În cazurile cercetării traficului de persoane, proxenetismului extern şi migraţiei 
iregulare, acţiunile de ridicare a documentelor privind acordarea vizei de intrare 
în ţara de destinaţie de la sediile reprezentanţelor diplomatice şi consulare, 
precum şi de la instituţiile asimilate acestora (consuli onorifici) se efectuează 
de către procuror, doar cu consimţământul statului străin, în prezenţa unui 
reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
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În acelaşi timp, când se înfăptuiesc acţiuni de urmărire penală la etapa 
iniţială, pot fi exercitate şi măsurile speciale de investigaţii dispuse anterior 
(până la declanşarea urmăririi penale), fiind oportună şi realizarea unor 
noi măsuri speciale de investigaţii cu caracter de acumulare şi verificare a 
informaţiei şi, în caz de necesitate, de prelucrare a figurantului.

Efectuarea măsurilor speciale cu caracter de acumulare şi verificare 
a informaţiei sunt necesare pentru pregătirea şi efectuarea acţiunilor de 
urmărire penală respective. În cazul efectuării, în cadrul activităţii speciale de 
investigaţii, a măsurilor tehnico-speciale, rezultatele acestei activităţi, fixate 
pe purtători materiali şi electronici de informaţie (fonograme, video-grame, 
pelicule cinematografice, pelicule foto, fotografii, discuri) pot fi utilizate ca 
mijloace de probă în conformitate cu articolul 93 (4) din Codul de Procedură 
Penală.

După declanşarea urmăririi penale, măsurile speciale care sunt 
prevăzute de legea procesuală ca acţiuni de urmărire penală (interceptarea 
şi înregistrarea comunicărilor şi altor convorbiri, înregistrarea de imagini 
(articolele 135-137 din Codul de Procedură Penală)), urmează a fi efectuate 
în strictă conformitate cu normele Codului de Procedură Penală, în scopul 
atribuirii rezultatelor acestora calităţii de mijloc probant. 

Important:
Potrivit prevederilor legale ale Republicii Moldova, înregistrările comuni-
cărilor şi altor convorbiri şi înregistrările de imagini pot fi fixate doar pe 
casete (suport electronic cu bandă magnetică).

Pentru cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism 
se efectuează următoarele măsuri speciale de investigaţii cu autorizaţia 
judecătorului de instrucţie:

- supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- controlul comunicărilor telegrafice şi alte comunicări;
- culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţie.

În dependenţă de circumstanţele cauzei, pot fi efectuate şi alte măsuri 
speciale cum ar fi:

- documentarea cu ajutorul metodelor şi  mijloacelor tehnice, precum 
şi localizarea sau urmărirea prin sistem de poziţionare globală  (GPS) 
ori prin alte mijloace tehnice; 

- investigaţia sub acoperire.
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Important:
Pentru derularea cu succes a operaţiunii de documentare a infracţiunii 
flagrante, este necesar a se ţine cont de următoarele:

- a selecta organul care va fi însărcinat cu efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii, ţinând cont de specificul subiectului infracţiunii; 

- în măsura posibilităţilor, de a întreprinde măsuri în vederea selectării 
membrilor grupului de colaboratori operativi care vor efectua măsurile 
speciale de investigaţii. De exemplu, aceştia să fie din aceiaşi structură 
şi să fi asigurat în aceiaşi componenţă efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii; aceasta va reduce pericolul scurgerii de informaţie şi 
va permite o interacţiune mai eficace în cadrul grupului de ofiţeri de 
investigaţii;

- a repartiza rolurile între membrii grupului şi a verifica cunoaşterea de 
către fiecare din ei a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse;

- a informa ofiţerii de investigaţii referitor la tactica şi acţiunile care vor 
fi întreprinse de procuror imediat după reţinerea în flagrant delict a 
infractorului;

- a înzestra persoana-denunţător cu tehnica specială necesară pentru 
documentarea infracţiunii, cu întocmirea procesului-verbal respectiv 
(această măsură urmează a fi efectuată de specialistul din cadrul 
organului care asigură activitatea specială de investigaţii);

- a instrui victimele privitor la comportamentul acestora în cadrul 
desfăşurării operaţiunii de documentare a infracţiunii flagrante de trafic 
de persoane.

Măsurile speciale de investigaţii nominalizate se efectuează în baza 
ordonanţei motivate a organului de urmărire penală, formulată în scopul 
acumulării informaţiei despre persoana care a săvârşit sau pregăteşte 
săvârşirea infracţiunilor respective. 

În scopul desfăşurării operative a cercetărilor, se recomandă ca acţiunile 
de urmărire penală şi măsurile speciale de investigaţii necesare să fie efectuate 
simultan şi complex. În acest sens, se propune ca autorizaţiile respective de la 
judecătorul de instrucţie să fie obţinute în termeni restrânşi.

Pentru declanşarea procedurii de obţinere a autorizaţiei judecătorului 
de instrucţie, sunt necesare prezentarea cumulativă a următorelor:

1) ordonanţa motivată a ofiţerului de urmărire penală sau, după caz, a 
organului care exercită activitatea specială de investigaţii;

2) demersul motivat al procurorului care conduce urmărirea penală;
3) anexa materialelor ce confirmă necesitatea efectuării acţiunilor de 

urmărire penală sau a măsurilor speciale de investigaţii solicitate.
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Ordonanţa, precum şi demersul privind solicitarea autorizării acţiunilor 
de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii, urmează să includă, 
printre altele, următoarele: 

- argumentarea privind faptul că imixtiunea agenţilor statului în viaţa 
privată este prevăzută de lege;

- fundamentarea faptului că intervenţia statului în viaţa privată este 
necesară într-o societate democratică;

- argumentarea că imixtiunea din partea statului are un scop legitim şi 
corespunde principiului proporţionalităţii.

În cazul solicitării autorizării interceptării şi înregistrării convorbirilor 
telefonice şi a altor comunicări, înregistrării de imagini, supravegherii 
domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice, controlului comunicărilor 
telegrafice şi a altor comunicări, culegerii de informaţii de la instituţiile de 
comunicaţie, se vor menţiona şi se vor anexa următoarele materiale cu 
privire la:

- faptul săvârşirii unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau 
excepţional de grave; 

- bănuiala rezonabilă că persoana este implicată în săvârşirea infracţiunii 
respective;

- faptul că lipsesc alte metode de investigaţie pentru a dobândi probe.
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VII. DESFĂŞURAREA ŞI TERMINAREA  
URMĂRIRII PENALE

7.1. RECUNOAŞTEREA PARTICIPANŢILOR ÎN CALITATE DE 
VICTIME, PĂRŢI VĂTĂMATE ŞI PĂRŢI CIVILE ŞI AUDIEREA 

ACESTORA

Pentru cercetarea eficientă a traficului de persoane, informaţia furnizată 
de victimă sau de partea vătămată prezintă o importanţă deosebită atât în 
cazurile depistate prin metoda proactivă, cât şi prin cea reactivă. 

7.1.1. Identificarea şi audierea victimei

Potrivit articolului 58 din Codul de Procedură Penală, se consideră 
victimă orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost 
aduse daune morale, fizice sau materiale. Prin urmare, victima se identifică 
prin următoarele modalităţi:

1) prin faptul depunerii cererii (plângerii) la organul de urmărire penală 
privind autoidentificarea sa în calitate de victimă, relatându-se date 
despre ilegalităţile comise în privinţa ei şi cererea de a fi trase la 
răspundere penală anumite persoane identificate ori neidentificate;

2) prin faptul depistării infracţiunii prin metode proactive a faptului 
săvârşirii traficului de persoane şi identificării victimei, care a suferit 
în rezultatul acestuia (a se vedea Cazul 7).

Cazul 7: Într-un caz din anul 2008, victima L.T. a declarat faptul că a 
fost reţinută în aeroportul Chişinău doar pentru faptul că, la întrebarea 
colaboratorului de poliţie, a răspuns că pleca peste hotare, la Istambul, 
pentru a presta servicii sexuale. În consecinţă, a fost condusă la comisariatul 
de poliţie şi impusă să depună „explicaţii”. Aceasta este o practică deficientă 
şi inadmisibilă.

Astfel, din punct de vedere criminalistic, în practică, se disting două 
categorii de victime:

a) cele care fac declaraţii şi participă în procesul de urmărire a 
traficanţilor(telor) (victimă cooperantă); şi

b) cele care nu manifestă dorinţa de a face declaraţii şi de a participa în 
procesul de tragere la răspundere penală a traficanţilor(telor) (victimă 
necooperantă).
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vii. desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale

Important: 
A. Acţiunile organului de urmărire penală în raport cu victima cooperantă 
sunt următoarele:
1) înregistrarea plângerii (cererii);
2) luarea măsurilor de protecţie;
3) explicarea drepturilor victimei conform articolului 58 din Codul de 

Procedură Penală;
4) consemnarea acordului de către victimă de a face declaraţii şi a participa 

în calitate de parte vătămată; 
5) preîntâmpinarea victimei despre răspunderea penală conform articolului 

311 din Codul Penal, pentru declaraţii calomnioase;
6) asigurarea asistării victimei de către un avocat şi de o persoană de 

încredere;
7) audierea victimei.

B. Acţiunile organului de urmărire penală în raport cu victima necooperantă 
sunt următoarele:
1) acumularea informaţiei posibile despre fapta traficului de persoane şi 

traficant(ă) prin metode proactive (a se vedea Cazul 8); 
2) colectarea informaţiei despre factorii ce determină victima traficată să 

nu facă declaraţii;
3) luarea măsurilor urgente de protecţie;17

4) chestionarea victimei;
5) folosirea diverselor procedee tactice de convingere a victimei să facă 

declaraţii şi să participe în calitate de parte vătămată (explicarea 
faptului că se află în siguranţă prin aplicarea măsurilor de protecţie, 
folosirea diferitor divergenţe între victimă şi traficant(ă));

6) consemnarea în scris a acordului victimei de a face declaraţii şi de a 
participa în calitate de parte vătămată în procesul penal;

7) explicarea drepturilor victimei conform articolului 58 din Codul de 
Procedură Penală;18

8) preîntâmpinarea victimei despre răspunderea penală conform 
articolului 311 din Codul Penal, pentru declaraţii calomnioase;

9) asigurarea asistării victimei de către un avocat şi de o persoană de 
încredere;

10) audierea victimei.

17 Potrivit articolului 29 (5) din Legea nr. 241 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane, copilului identificat drept victimă a traficului de fiinţe umane i se acordă un 
răgaz de reflecţie de 30 de zile pentru a decide personal, sau prin reprezentantul său legal 
ori tutore, dacă va face declaraţie împotriva traficantului. În acelaşi sens, urmează a fi 
acordat un răgaz de reflecţie (gândire) şi victimelor adulte.

18 Se impune explicarea în fiecare caz, într-un limbaj accesibil, victimelor traficului a dreptu-
rilor specifice ale acestora (inclusiv dreptul de a nu face declaraţii şi de a fi asistate de o 
persoană de încredere şi de un avocat ales sau plătit din contul statului). Aceasta s-ar pu-
tea realiza prin semnarea de către victimă sau, după caz, parte vătămată, a unei declaraţii-
tip în care să fie foarte clar explicate toate aceste drepturi.
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Cazul 8: Într-un caz, victima a refuzat să facă declaraţii privind traficarea 
ei pe motiv că se căsătorea şi nu dorea divulgarea informaţiilor privind 
traficarea şi exploatarea ei în Moscova. Procurorul a dispus prin ordonanţă 
neînceperea urmăririi penale, care ulterior a fost anulată prin ordonanţa 
Procurorului General, iar victima a fost citată şi audiată pe acelaşi fapt, 
dar deja încadrat juridic conform articolului 220 CP (proxenetism). Aceasta 
este o practică defectuoasă şi inadmisibilă.

7.1.2. Audierea victimei

În practică, organele de urmărire penală foarte rar apelează la audierea 
victimei, procedând la luarea unei explicaţii. Însă, conform articolului 58 (8) pct. 
1) din Codul de Procedură Penală, victima traficului de fiinţe umane nu este 
obligată să dea explicaţie. Prin urmare, după ce victima şi-a dat consimţământul 
scris de a face declaraţii şi a participa în calitate de parte vătămată, este oportun 
a efectua audierea acesteia în prezenţa avocatului, persoanei de încredere, iar 
în caz de necesitate şi a unui specialist psiholog. Reieşind din faptul că victima 
traficului de persoane, în majoritatea cazurilor, este femeia exploatată sexual, 
se recomandă ca asemenea dosare să fie transmise în procedură ofiţerilor sau 
procurorilor-femei, iar în cazul când se acordă asistenţă juridică garantată de 
stat, să se solicite participarea avocatului-femeie. 

Pentru realizarea unei audieri eficiente, este necesar a se ţine cont de 
următoarele aspecte:

Recomandat! De evitat!

- Ofiţerul de urmărire penală trebuie să fie 
politicos, respectuos şi receptiv. 

- Este important să se recurgă la forma de as-
cultare activă atunci când victima este audi-
ată, acordându-se o atenţie deosebită răs-
punsurilor ei, îndeosebi la etapa de aminti-
re şi povestire liberă a circumstanţelor. 

- Limbajul corpului trebuie să demonstreze 
atenţie vizibilă şi interes în ceea ce spune 
victima.

- În procesul audierii este importantă men-
ţinerea contactului vizual cu victima. Con-
firmarea răspunsurilor victimei poate fi fă-
cută de către ofiţer prin mişcări ale capului 
şi formulări verbale cum ar fi: „aşa”, „mai 
departe”, „spuneţi mai departe”, „vă rog să 
continuaţi”, sau ceva similar.

- La audierea victimelor este important a 
avea răbdare, victimelor oferindu-li-se su-
ficient timp pentru a formula răspunsuri-
le, deoarece în cadrul audierii sunt atinse 
aspecte sensibile, despre care victimele ar 
putea să-şi amintească cu greu şi dureros, 
şi acestea ar putea să nu poată răspunde 
prompt la unele întrebări. 

- Un stil foarte oficial sau autoritar din partea 
ofiţerului trebuie evitat, deoarece acesta 
poate conduce la supunere şi mai puţin 
probabil la încrederea şi cooperarea deplină 
a victimei. 

- Ofiţerul nu trebuie să fie prea familiar cu 
victima.

- Este important a nu da impresia victimei că 
este avantajată sau desconsiderată în raport 
cu alte persoane din cauza că a fost victimă 
a traficului de fiinţe umane.

- Este foarte important a nu întrerupe 
victima atunci când aceasta îşi aminteşte 
evenimentele şi când relatează liber despre 
acestea, deoarece întreruperile inhibă 
amintirea coerentă şi se recomandă a fi 
evitate.

- Contactul vizual cu victima nu trebuie să 
devină neconfortabil pentru ea şi să nu 
treacă în privire fixă.
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Faza introductivă a audierii

Audierea victimei la faza introductivă să recomandă să fie axată în mod 
amănunţit asupra personalităţii sale, precum şi asupra relaţiilor acesteia 
cu alte persoane care într-un mod sau altul au fost implicate în activitate 
infracţională. Înainte de audierea propriu-zisă, ofiţerul de urmărire penală 
trebuie să studieze detaliile cazului (condiţiile traficării, declaraţiile altor 
persoane, alte circumstanţe ale cauzei).

Din relatările victimei, ofiţerul de urmărire penală trebuie să desprindă 
informaţia necesară pentru determinarea interesului pe care aceasta îl poate 
avea din soluţionarea cauzei penale. 

La această fază, este absolut necesar să se creeze condiţii propice pentru 
ca victima să-şi redobândească liniştea, să depăşească tulburările psihologice 
provocate de actul infracţional şi de urmările lui. În aşa fel, sunt recomandabile 
întreprinderea următoarelor acţiuni:

- În toate cazurile posibile trebuie să se asigure că audierea are loc într-
un spaţiu închis, unde accesul terţelor persoane este interzis. Pe uşa 
încăperii în care are loc audierea se va afişa semnul „Nu deranjaţi!” ori 
ceva similar, pentru a preîntâmpina eventuale întreruperi.

- Singurele persoane care pot fi prezente la audiere în mod obligatoriu 
sunt victima şi ofiţerul (ofiţerii) de urmărire penală, precum şi 
traducătorul (dacă e necesar), avocatul, mediatorul cultural sau/şi o 
persoană de încredere a victimei, însă prezenţa acestora din urmă nu 
este obligatorie, ci este la discreţia victimei. În cazul audierii victimei 
minore (care nu împlinit vârsta de 18 ani), este obligatorie participarea 
psihologului sau a pedagogului şi a reprezentantului legal al acesteia, 
victima având posibilitatea de a opta şi pentru un avocat. 

- Telefoanele mobile vor fi deconectate.
- Pentru început, ofiţerul se va prezenta şi va informa persoana audiată 

despre calitatea persoanei care efectuează audierea şi instituţia/
organizaţia pe care o reprezintă.

- Este important a asigura victimei senzaţia de confort şi siguranţă. Este 
necesar a se stabili dacă victima nu atestă dereglări ale sănătăţii care 
ar face necesară asistenţa medicală de urgenţă.

- Persoana care efectuează audierea trebuie să informeze victima despre 
scopul audierii precum şi să-i explice care este calitatea procesuală a 
victimei şi legătura dintre audiere şi calitatea victimei în procesul penal. 

- Victimei îi vor fi explicate, într-un limbaj accesibil, drepturile sale, iar 
ulterior ea va fi întrebată dacă este de acord să participe la audiere.

- Este necesar a explica victimei că audierea poate include întrebări 
referitoare la istoria ei şi că unele teme de discuţie îi pot provoca 
tulburări, amintiri neplăcute sau dificile.
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- Este necesar ca victima să fie informată despre posibilitatea de a 
reflecta asupra răspunsurilor la întrebări şi a lua pauze la necesitate, 
precum şi despre faptul că aceasta poate adresa întrebări în 
orice moment şi poate cere explicarea ori repetarea întrebărilor 
adresate.

- Este necesar ca ofiţerul să se asigure că persoana a înţeles tot ceea ce 
i s-a explicat.

- Se va concretiza dacă victima are careva întrebări la această etapă.

Relatarea liberă
După verificarea identităţii şi ascultării cu privire la datele despre 

personalitate, treptat se va trece la faza de relatare liberă, când victimei i se 
solicită descrierea evenimentului în urma căruia a avut de suferit. 

Relatarea liberă este etapa cheie a întregului proces, în care victima este 
aptă de a relata istoria cu cuvintele sale, într-un mod spontan, neîntrerupt. 
De regulă, evenimentele descrise la această etapă oferă cele mai precise 
probe care pot fi obţinute de la victimă. Menţionăm că este important a nu 
întrerupe victima la această etapă şi de a nu-i pune întrebări. 

Fără îndoială că vor exista pauze semnificative, în care victima v-a încerca 
să-şi amintească evenimente ce au avut loc în trecut sau care sunt neplăcute. 
Este necesar de a se asigura ca tăcerea în aceste pauze să nu devină 
apăsătoare. Această situaţie poate fi diminuată prin adresarea cuvintelor 
scurte de continuare sau încurajare. 

Eventual, victima, pe parcursul relatării libere, în urma retrăirii anumitor 
momente legate de experienţa traficării sale, poate manifesta tulburări 
lăuntrice de natură să dezechilibreze expunerea. Semnele de tensiune 
emoţională exagerată (pauze nejustificate în expunere, devieri, repetarea 
unor fraze) trebuie observate la timp pentru a restabili calmul şi a acorda 
victimei ajutorul necesar în vederea reproducerii faptelor aşa cum acestea au 
fost percepute în realitate.

Audierea dirijată
Realizarea interviului la această etapă are ca scop descrierea 

evenimentelor mai detaliat sau concretizarea unor circumstanţe expuse 
de victimă la faza de amintire şi povestire liberă. După relatarea liberă, se 
recomandă a adresa victimei întrebări de completare sau de verificare a 
informaţiei expuse anterior (a se vedea Cazul 9). Întrebările urmează a fi 
adresate într-o anumită ordine, cu respectarea unei ordini consecutive. 
Iniţial se vor adresa întrebări despre activitatea victimei până la săvârşirea 
infracţiunii, apoi cele referitoare la procesul comiterii actului infracţional 
şi, în cele din urmă, întrebările privind evenimentele ce s-au derulat după 
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săvârşirea actului infracţional. Sunt recomandate următoarele tehnici de 
formulare a întrebărilor:

- Întrebările trebuie adresate câte una şi acestea trebuie să fie scurte, 
folosirea negaţiilor duble sau a construcţiilor gramaticale complexe 
trebuie evitată.

- Întrebările trebuie adresate pe o notă de încurajare.
- Trebuie evitat jargonul sau regionalismele, care aproape sigur va 

încurca victima în majoritatea cazurilor.
- Ofiţerul trebuie să încerce să utilizeze termenii folosiţi de victimă în 

descrierea istoriei sale, iar în cazul exploatării sexuale - în descrierea 
clienţilor şi activităţilor de prostituţie.

- Victima urmează a fi încurajată şi asugurată că se isprăveşte bine, 
însă asemenea încurajări nu trebuie să constituie încercari de a forţa 
victima să declare ceea ce aceasta nu doreşte.

- Istoriile de trafic de persoane, de obicei, cuprind perioade îndelungate 
şi, ca regulă, este greu pentru victimă să spună exact cînd au avut loc 
acestea. Cu toate acestea, este important pentru calitatea probelor, a 
stabili o cronologie cât mai exactă a infracţiunii şi a circumstanţelor de 
comitere a acesteia. 

Cazul 9: Într-un dosar, bănuitul menţionează despre o altă persoană 
implicată în comiterea infracţiunii, dar în procesul-verbal de audiere nu 
sunt careva întrebări de concretizare în privinţa acestei persoane, totodată 
neexistând careva acţiuni ulterioare de investigare în acest sens. 

Important: 
În baza răspunsurilor şi a informaţiei obţinute prin observarea premeditată a 
comportării victimei, se pot trage concluzii privind tipologia temperamenta-
lă şi de caracter, interesele, comunicabilitatea, nivelul intelectual şi principiile 
morale ale acesteia, astfel ca, în cele din urmă, să se estimeze sinceritatea de-
claraţiilor. În acest sens, se recomandă să se ţină cont de următorii factorii care 
ar contribui la denaturarea cu rea credinţă a adevărului de către victimă:
a) Sentimentele de ură şi răzbunare pot determina victima să exagereze 

acţiunile traficantului(ei) în defavoarea acestuia(eia).
b) Fiindu-le teamă de condamnarea publicului, victimele benevol pot as-

cunde împrejurările care pot demasca comportamentul acestora.
c) Frica de răzbunare, sindromul Stockholm19, traumă psihică şi emoţioan-

lă, neîncrederea în organul de urmărire penală.

19 Sindromul Stockholm este un fenomen psihologic, în care victima traficului de persoane 
exprimă empatie/simpatie şi are sentimente pozitive faţă de traficant(ă), de regulă, per-
cepând lipsa abuzului din partea traficantului(ei) sale ca un semn de bunătate, care, deseori 
determină victima să apere traficantul(a).
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În asemenea cazuri, ofiţerul de urmărire penală trebuie să întreprindă 
acţiuni de stabilire a adevărului. Acţiunile de stabilire a adevărului de către 
ofiţer sunt efectuate în dependenţă de factorul depistat, care influenţează 
sinceritatea victimei. 

În cazul arătat la litera a) indicată mai sus, ofiţerul de urmărire penală 
va atenţiona victima despre răspunderea penală privind denunţarea 
calomnioasă (declaraţii false) şi va prezenta victimei datele privind relaţiile 
tensionate între victimă şi acuzat. 

În situaţia arătată la punctul b), ofiţerul va adresa întrebări de concretizare 
în privinţa împrejurărilor pe care victima benevol ezită să le descrie, fără a 
scoate în evidenţă informaţiile ce caracterizează negativ victima. 

În cazul indicat la litera c), ofiţerul va explica victimei posibilitatea 
aplicării măsurilor de protecţie şi asistenţă în privinţa ei. Dacă victima evită în 
continuare să coopereze, ofiţerul, cu acordul victimei, va întreprinde măsurile 
necesare de protecţie şi asistenţă, ulterior victima fiind audiată repetat.

În practica cercetării infracţiunilor de trafic de persoane, ofiţerul de 
urmărire penală uneori încurajează victima să exagereze privind unele 
circumstanţe referitoare la:

- înşelare;
- aplicarea violenţei sau ameninţare;
- sechestrarea actelor sau a persoanelor.

Această practică vicioasă atrage după sine ca victima, în instanţa de 
judecată, să renunţe la declaraţiile sale sau să le modifice, motivând că la 
poliţie aşa i-au spus să declare, denaturând integral adevărul.

Important: 
La audierea victimei traficului de persoane, urmează să fie luate în 
consideraţie şi erorile admise cu bună credinţă de victimă:
- supraestimarea unor momente importante ce vizează procesul comiterii 

infracţiunii (reducerea numărului persoanelor participante, a perioadei 
de timp în care a fost torturată sau exploatată);

- redarea faptelor la un grad avansat de generalizare;
- incoerenţa şi lacunele în descrierea procesului săvârşii infracţiunii;
- erorile cu privire la desfăşurarea în timp a evenimentelor (a se vedea 

Cazul 10).

Cazul 10: Într-un dosar, de exemplu, nu s-a făcut nimic pentru a clarifica 
divergenţele existente între declaraţiile victimei şi cele ale proxenetului(ei). 
Acest caz a fost pur şi simplu calificat ca proxenetism. Aceasta este o 
practică deficientă.
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În cazul traficului de copii, ofiţerul de urmărire penală va audia victima 
în prezenţa pedagogului şi a reprezentantului legal al acesteia (ţinându-se 
cont de interesul major al copilului), chiar dacă la momentul audierii, victima 
a atins majoratul. Pentru ascultarea victimei traficului de copii, ofiţerul de 
urmărire penală şi procurorul pot ţine cont de anumite sugestii utile. Astfel, 
copilul-victimă trebuie informat cu privire la următoarele aspecte:20

1. că poate oricând să spună dacă nu înţelege o întrebare;
2. că poate oricând să ceară clarificări cu privire la orice întrebare sau 

activitate care se desfăşoară în timpul interviului;
3. că este puţin probabil să-şi amintească toate lucrurile care i 

s-au întîmplat şi că nu este nici o problemă dacă nu-şi aminteşte 
evenimentele (amnezie caracteristică persoanelor care au suferit 
sindrom de stres post-traumatic);

4. că poate cere mai mult timp pentru unele răspunsuri sau poate cere o 
pauză ori de câte ori simte nevoie;

5. că trebuie să facă tot posibilul să povestească tot ce-şi aduce aminte, 
fără să ascundă nimic.

Totodată, organul de urmărire penală, trebuie să ţină cont de faptul că:
1. persoana care audiază trebuie să se asigure că victima a înţeles clar tot 

ceea ce i s-a explicat;
2. în timpul audierii, persoana care audiază poate include unele întrebări 

privind evenimentele care pot întrista copilul-victimă sau îi pot 
readuce în prezent amintiri dureroase;

3. victima şi familia acesteia trebuie să fie informate cu privire la 
păstrarea confidenţialităţii faptelor relatate;

4. victima să fie întrebată dacă are neclarităţi până la această etapă;
5. victima să fie întrebată dacă este de acord să participe la anchetă.

Este important a nota faptul că victimele-martori minore nu trebuie să 
fie supuse confruntărilor sau să fie puse în contact direct cu bănuiţii în cadrul 
audierii sau în cadrul procesului penal. De asemenea, organele de urmărire 
penală trebuie să asigure ca copiii să nu fie nevoiţi să repovestească istoria 
lor, să-i intervieveze o singură dată, evitându-se repetarea.21 

20 Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare. Mona-Maria Pivniceru şi Cătălin Luca. 
Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009.

21 International Organization for Migration (IOM) and Austrian Federal Ministry of the In-
terior (FM.I), Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combat-
ing Child Trafficking (Vienna, 2006). Accesibil de la www.hrea.org/index.php?base_
id=104&language_id=1&erc_doc_id=5580&category_id=12&category_type=3.
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7.1.3. Recunoaşterea participanţilor în calitate de părţi vătămate 
şi audierea acestora 

În cazul în care victima şi-a dat acordul scris să participe în calitate de 
parte vătămată în procesul penal şi există temeiuri rezonabile că persoanei i 
s-a cauzat un prejudiciu moral, fizic sau material, organul de urmărire penală 
întocmeşte ordonanţa respectivă.

Important: 
Nu se admite recunoaşterea părţii vătămate fără consemnarea acordul 
victimei în scris, neglijând astfel dispoziţiile articolelor 58 şi 59 din Codul 
de Procedură Penală, deoarece partea vătămată recunoscută în acest 
mod (fără acordul ei) deseori refuză să facă declaraţii, sau îşi schimbă 
declaraţiile. În asemenea condiţii, partea vătămată, în unele cazuri, este 
sancţionată în baza articolului 312 sau 313 din Codul Penal, iar în altele, 
este atrasă în calitate de martor.

În condiţii generale, victima oricărei infracţiuni, atunci când refuză să facă 
declaraţii în calitate de parte vătămată, este audiată în calitate de martor, 
însă în cauzele de trafic de persoane, această situaţie constituie o excepţie, 
fiind necesar acordul victimei.

În cazul în care victima traficului de persoane nu a fost audiată, aceasta 
se audiază în calitate de parte vătămată, aplicându-se aceleaşi reguli. 

Important:
Dacă persoana a fost audiată în calitate de victimă, audierea acesteia şi 
în calitate de parte vătămată poate fi făcută numai în caz de necesitate, 
inclusiv: 

- pentru verificarea declaraţiilor contradictorii sau a celor minciunoase;
- pentru completarea sau precizarea unor împrejurări ale faptei cercetate;
- în cazurile prevăzute la articolul 109 (3) din Codul de Procedură Penală;
- pentru verificarea declaraţiilor la faţa locului; 
- în cazul confruntării cu alte părţi vătămate sau martori;
- în cazul confruntării cu învinuitul, dacă partea vătămată acceptă 

confruntarea (a se vedea Cazul 11).

Cazul 11: Într-un dosar, victima a fost audiată de trei ori la faza urmăririi 
penale. A treia oară ea a declarat că nu mai are ce adăuga la ceea ce a 
declarat anterior. Ofiţerul de urmărire penală, la rândul său, nu a adresat 
nici o întrebare şi cu aceasta audierea s-a terminat. Aceasta este o practică 
inadmisibilă. 
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7.1.4. Recunoaşterea participanţilor în calitate de părţi civile 
şi audierea acestora

Recunoaşterea persoanei în calitate de parte civilă trebuie realizată 
în condiţiile articolului 61 din Codul de Procedură Penală, în cazul în care 
este înaintată o acţiune civilă către bănuit sau învinuit. În practică, organele 
de urmărire penală se limitează la emiterea ordonanţei de recunoaştere în 
calitate de parte civilă, în baza declaraţiilor parţii vătămate care relatează 
cauzarea unui prejudiciu. Ulterior, în instanţa de judecată, dacă partea civilă 
nu înaintează acţiunea civilă în formă scrisă, de regulă, chestiunea recuperării 
prejudiciului cauzat în rezultatul traficului de persoane nu se examinează.

Potrivit articolului 96 (1) pct. 4) din Codul de Procedură Penală, organul 
de urmărire penală este obligat să demonstreze caracterul şi mărimea daunei 
cauzate prin infracţiune. Această circumstanţă poate fi stabilită, în cazul 
cercetării infracţiunilor de trafic de persoane, inclusiv prin audierea părţii 
civile. Totodată, audierea părţii civile poate fi realizată doar în cazul în care 
aceasta acceptă să facă declaraţii.

Important:

În procesul audierii părţii civile, în cazul traficului de persoane, organele de 
urmărire penală pot solicita informaţia privind:
- caracterul serviciilor prestate în cazul exploatării victimei prin muncă;
- tratamentul părţii civile şi îngrijirea acesteia;
- caracterul, intensitatea şi durată aplicării violenţei faţă de victimă;
- caracterul şi durata exploatării sexuale;
- condiţiile de trai sau detenţie când victima traficului a fost sechestrată;
- atitudinea rudelor, persoanelor apropiate şi a altor persoane faţă de 

victimă după ce au cunoscut despre circumstanţele traficului;
- documentele prezentate de partea civilă referitor la prejudiciul material 

şi moral cauzat.

7.2. PARTICULARITĂŢILE AUDIERII MARTORILOR

Majoritatea martorilor (circa 56 % în cauzele de trafic de fiinţe umane şi 
circa 52 % în cauzele de trafic de copii) sunt martori direcţi, care pot relata 
despre acţiunile traficului şi exploatării victimei. Pe lângă martorii direcţi, 
la cercetarea infracţiunilor traficului de persoane, sunt audiaţi şi martorii 
indirecţi. 
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Important:
Martorii indirecţi pot relata despre:
- starea de vulnerabilitate şi comportamentul victimei;
- faptul plecării sau revenirii în ţară a victimei;
- personalitatea traficantului(ei);
- informaţia comunicată de victimă privind traficarea acesteia până la 

sesizarea organului de urmărire penală.

În practică, majoritatea martorilor (circa 90 %) sunt martori ai acuzării, 
care sunt audiaţi la urmărirea penală, iar martorii apărării, de regulă, sunt 
prezentaţi şi audiaţi numai în faţa instanţei de judecată. Apărarea foloseşte 
acest procedeu tactic pentru a evita verificarea minuţioasă a declaraţiilor 
acestora de către organele de urmărire penală.

La cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism extern, 
martorii pot fi divizaţi în două categorii: 

a) audiaţi de organele de drept ale Republicii Moldova; 
b) audiaţi de organele de drept ale statelor străine prin cerere de comisie 

rogatorie internaţională. 

Important:
În cazul martorilor audiaţi prin cerere de comisie rogatorie internaţională, 
se recomandă ca:
- ofiţerul de urmărire penală şi procurorul din Republica Moldova să 

pregătească atent lista întrebărilor ce urmează a fi adresate martorului 
în străinătate de către organul de urmărire penală din ţara respectivă. 

- declaraţiile martorilor audiaţi să fie confirmate prin alte mijloace de 
probă, reieşind din faptul că aceşti martori nu se audiază nemijlocit de 
instanţele de judecată naţionale (din Republica Moldova) la examinarea 
cauzei în fond. 

7.2.1. Organizarea activităţii de audiere a martorilor

Organizarea audierii martorilor cuprinde:
a) stabilirea cercului de persoane care ar putea comunica date utile 

soluţionării cauzei;
b) stabilirea succesiunii, timpului şi modului de chemare a acestora 

pentru a depune mărturii;
c) pregătirea în vederea audierii unor martori, care sunt consideraţi 

purtători de date probante importante.
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Important:
A. În cauzele traficului de persoane, în calitate de martori pot fi audiate:

- rudele, soţul, prietenii, vecinii şi persoanele apropiate victimei;
- persoanele menţionate de către victimă în procesul de audiere a 

acesteia;
- persoanele identificate în calitate de purtători de informaţii în 

procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală;
- persoanele identificate prin metode proactive în rezultatul măsurilor 

speciale de investigaţii;
- persoanele care benevol se prezintă pentru a face declaraţii;
- rudele apropriate ale traficantului(ei) care acceptă să facă declaraţii;
- persoanele indicate de învinuit şi apărător.

B. În cauzele de proxenetism, în calitate de martori pot fi audiate:
- persoanele care au fost prinse în flagrant pentru antrenarea în 

prostituţie;
- persoanele care au beneficiat de serviciile femeilor în prostituţie;
- alte persoane (taximetrişti, lucrători în localurile în care s-au acordat 

servicii sexuale);
- persoanele cărora li s-a propus antrenarea în prostituţie peste 

hotarele Republicii Moldova;
- persoanele care au s-au antrenat în prostituţie peste hotarele 

Republicii Moldova.

În cazul în care sunt identificate mai multe persoane pasibile de a fi audiate 
în calitate de martori se impune necesitatea stabilirii unei consecutivităţi 
privind efectuarea acestei acţiuni de urmărire penală. 

Important:
În cadrul audierii martorilor este necesar a respecta următoarea succesiune:
1) se audiază martorii direcţi, iar ulterior cei indirecţi;
2) se audiază martorii solicitaţi de victimă, iar ulterior cei solicitaţi de 

învinuit;
3) se audiază în aceeaşi zi martorii care se cunosc între ei, fiind exclusă 

posibilitatea de a contacta între ei în procesul audierii;
4) se audiază spontan şi imediat persoana care poate comunica date utile 

după efectuarea cercetării la faţa locului, percheziţiei, ridicării sau a 
altor acţiuni procesuale ori măsuri speciale de investigaţii;

5) se audiază persoanele conform articolului 109 (3) din Codul de Procedură 
Penală, dacă există date că acestea părăsesc teritoriul Republicii Moldova 
sau din alte motive va fi imposibilă audierea lor în timpul apropiat. 
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În cadrul activităţii de pregătire pentru audiere, organul de urmărire 
penală trebuie să colecteze date despre potenţialul pericol în privinţa 
martorilor şi să aplice măsurile de protecţie urgente.

Înainte de audierea propriu-zisă a martorilor, ofiţerul de urmărire penală 
trebuie să obţină un minim de date privind particularităţile psiho-fiziologice şi 
trăsăturile de personalitate ale persoanei care urmează a fi ascultată, precum 
şi să revadă anumite date din dosar pentru a anticipa modul şi împrejurările 
în care persoana respectivă a luat cunoştinţă de circumstanţele infracţiunii.

7.2.2. Audierea propriu-zisă a martorilor

La audierea martorilor, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul poate 
aplica procedee tactice privind:

a) stabilirea contactului psihologic;
b) reactivarea memoriei victimei, astfel ca aceasta să poată reproduce 

datele recepţionate în urma contactului cu infracţiunea sau 
circumstanţele acesteia;

c) influenţarea psihologică în situaţia în care se impune evitarea 
mărturiilor false.

Audierea martorilor se efectuează în trei faze (etape), după cum urmează: 
1) introductivă, 2) de relatare liberă, şi 3) de recepţionare a răspunsurilor la 
întrebările adresate de organul de urmărire penală (ascultarea dirijată).

Faza introductivă

La etapa iniţială, organul de urmărire penală, prin discuţie liberă, 
stabileşte atât datele necesare pentru procesul-verbal de audiere, cât şi alte 
date pentru a determina interesul material şi moral al martorului, precum 
şi alte date în vederea fixării contactului psihologic. Înainte de a explica 
martorului obiectul cauzei şi importanţa pe care o pot avea relatările acestuia, 
ofiţerul de urmărire penală, care efectuează audierea, trebuie să se prezinte. 

O chestiune importantă pentru această fază este explicarea drepturilor şi 
obligaţilor martorilor conform articolului 90 din Codul de Procedură Penală, 
inclusiv dreptul de a fi asistat de un apărător ales în calitate de reprezentant. În 
experienţa instrumentării infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism 
nu s-au constat cazuri de participare a avocatului la audierea martorului din 
anumite considerente. În acelaşi timp, în practică se consideră oportună 
participarea avocatului ales al martorului în următoarele situaţii: 

1) când martorul a săvârşit careva acţiuni în legătură cu fapta cercetată;
2) când martorul este soţ, rudă apropiată, logodnic(ă) a bănuitului sau a 

învinuitului;
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3) când martorul a fost antrenat în prostituţie, în cazul proxenetismului;
4) când martorul este martor în cazurile de proxenetism extern, atunci când 

acesta se autoidentifică în calitate de victimă a traficului de persoane.

Important:
În cazul în care martorul manifestă dorinţa de a avea avocat, audierea 
acestuia se amână până la momentul prezentării acestuia cu reprezentantul 
său. 

Relatarea liberă

Relatarea liberă are o deosebită semnificaţie tactică, deoarece 
reproducerea evenimentelor, acţiunilor şi faptelor într-o altă ordine decât 
cea în care acestea au fost percepute prezintă anumite dificultăţi. Relatarea 
liberă este necesară în cazul martorilor direcţi, când aceştia se pot referi 
la circumstanţele traficului de persoane şi actele de proxenetism. Martorii 
indirecţi, de regulă, se limitează, în cadrul relatării libere, la o succintă sau o 
foarte scurtă comunicare de date. 

În practică pot fi cazuri când atât martorii direcţi, cât şi cei indirecţi refuză 
să facă declaraţii prin metoda relatării libere, solicitând să li se adreseze 
întrebări. Acest comportament poate fi determinat de următoarele motive: 

a) martorul nu a înţeles clar obiectul cauzei şi informaţia care trebuie 
relatată;

b) martorul intenţionează să facă declaraţii mincinoase;
c) martorul este traumat, îi este frică de poliţie sau de traficanţi(te). În 

acest caz, ofiţerul de urmărire penală va amâna audierea şi o va relua 
după acordarea asistenţei medicale şi psihologice martorului. 

Ascultarea dirijată

În dependenţă de conţinutul şi plenitudinea declaraţiilor făcute în cadrul 
relatării libere, debutează a treia fază – răspunsuri la întrebările adresate, 
numită şi „ascultare dirijată”. 

Important:
Ascultarea dirijată poate fi utilizată în mod special în cazurile:
1) martorilor de bună credinţă care involuntar au comunicat date dubioase, 

incomplete sau contradictorii;
2) martoriilor care au făcut declaraţii false.
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În procesul ascultării dirijate se recomandă punerea întrebărilor de 
completare, de precizare şi de verificare a informaţiei deja prezentate. În cazul 
declaraţiilor false, ofiţerul de urmărire penală, în baza datelor obţinute până 
la audiere şi în procesul audierii, stabileşte care sunt factorii ce au determinat 
denaturarea adevărului, şi le dezvăluie martorului de rea credinţă, continuând 
ascultarea dirijată. 

Factori ce determină depunerea declaraţiilor mincinoase de către 
martori: 

- cointeresarea materială sau morală;
- sentimentul de frică inspirat prin pericolul presiunii celor implicaţi sau 

al răzbunării; 
- frica faţă de obligaţiile împovărătoare ale martorului în proces;
- lipsa încrederii persoanelor ascultate faţă de organele de drept şi 

justiţie.

7.3. RECUNOAŞTEREA PARTICIPANŢILOR ÎN CALITATE DE 
BĂNUIŢI ŞI ÎNVINUIŢI ŞI AUDIEREA ACESTORA

În cazul cercetării infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism, de 
la victime şi martori se aşteaptă indicarea mai multor detalii despre persoa-
nele implicate în săvârşirea infracţiunii, chiar dacă acestea nu sunt suficiente 
pentru stabilirea identităţii făptuitorului. În practică, în cazurile de trafic de 
persoane, majoritatea victimelor se cunoşteau bine cu traficanţii(tele) până 
la recrutare, iar în cauzele de proxenetism, martorii-femei în prostituţie cu-
nosc de regulă identitatea proxenetului, fără a cunoaşte datele de identitate 
complete ale acestuia. 

7.3.1. Recunoaşterea participanţilor în calitate de bănuiţi

Bănuitul este o figură procesuală facultativă şi temporară. Faptul 
indicării în ordonanţa de începere a urmăririi penale a identităţii făptuitorului 
traficului de persoane sau proxenetism impune organului de urmărire penală 
să întreprindă acţiunile procesuale şi măsurile speciale de investigaţii privind 
strângerea probelor împotriva unei persoane concrete. 

În cadrul cercetării acestor categorii de cauze, identitatea făptuitorului 
necesită a fi constatată şi menţionată în partea descriptivă a ordonanţei 
de începere a urmăririi penale. Se recomandă a evita indicarea identităţii 
presupusului(ei) traficant(e) în partea dispozitivă a ordonanţei de pornire a 
procesului penal, pentru a permite organului de urmărire penală asigurarea 
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menţinerii statutului de bănuit pe un termen de până la trei luni. În caz 
contrar, indicarea datelor de identitate ale presupusului(ei) traficant(e) în 
partea descriptivă a ordonanţei, generează atribuirea statutului de bănuit din 
data emiterii acesteia. 

Astfel, recunoaşterea persoanei în calitate de bănuit este inevitabilă 
când, din circumstanţele cauzei, rezultă necesitatea de a efectua:

1) reţinerea făptuitorului;
2) cercetarea la faţa locului la domiciliul făptuitorului;
3) percheziţia la domiciliul făptuitorului;
4) prezentarea spre recunoaştere (directă) a făptuitorului;
5) audierea făptuitorului;
6) interceptarea telefonului şi altor comunicaţii;
7) înregistrarea imaginilor.

În cazul când asemenea acţiuni nu sunt posibile sau sunt inoportune, 
se recomandă efectuarea alte măsuri speciale de investigaţii şi acţiuni de 
urmărire penală. 

Persoana se recunoaşte în calitate de bănuit doar în prezenţa apărătorului, 
prin proces-verbal de reţinere, ordonanţă sau încheiere de aplicare a unei 
măsuri preventive. Datorită faptului că reţinerea este aplicată pe un termen 
de până la 72 ore, iar măsura preventivă pe un termen de până la 10 zile, 
se recomandă adoptarea concomitentă a două documente procesuale de 
recunoaştere în calitate de bănuit, atât prin ordonanţă specială, cât şi prin 
actul de reţinere sau aplicare a măsurii preventive, pentru a asigura un 
termen optimal de trei luni privind menţinerea statutului de bănuit şi punerea 
acestuia sub învinuire (a se vedea Cazul 12). 

Cazul 12: Într-un caz, persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit 
prin procesul verbal de reţinere, iar după expirarea termenului de 72 ore 
în interiorul căruia persoana poate fi reţinută, n-au mai fost întocmite alte 
documente oficiale pentru justificarea continuării detenţiei, iar mai târziu 
persoana este pusă sub învinuire cu încălcarea termenilor prevăzute de lege. 

Actul de recunoaştere în calitate de bănuit trebuie să conţină descrierea 
succintă a faptei penale (timpul, locul, mijloacele şi circumstanţele) de care 
este bănuită persoana şi încadrarea juridică respectivă, iar procesul-verbal 
de reţinere, pe lângă acestea trebuie să cuprindă şi descrierea temeiurilor 
şi motivelor concrete de reţinere. În practică, organele de urmărire penală, 
la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism, întocmesc 
actele procedurale de recunoaştere în calitate de bănuit într-o manieră 
formală, indicând doar la general infracţiunea de care este bănuit, fără 
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încadrarea juridică a faptei conform legii penale, fapt ce ulterior poate fi 
considerat o încălcare a dreptului la apărare.

La expirarea termenului de trei luni de menţinere în calitate de bănuit, 
procurorul urmează să adopte, printr-o ordonanţă motivată, una din 
următoarele soluţii:

1. punerea sub învinuire a făptuitorului;
2. scoaterea de sub urmărire penală a făptuitorului;
3. prelungirea statutului de bănuit pe un termen de până la şase luni, 

cu aprobarea acestei ordonanţe de către Procurorul General sau 
adjunctul acestuia. 

Nerespectarea acestui termen de către procuror poate fi contestată 
de partea apărării, cu obligarea ulterioară de scoatere a făptuitorului de sub 
urmărire penală. Punerea sub învinuire a aceleiaşi persoane pe acelaşi capăt de 
acuzare este admisibilă doar în condiţiile administrării unor probe noi, despre 
care nu se ştia la expirarea termenului de trei luni de aflare în statut de bănuit. 

7.3.2. Audierea bănuiţilor

Audierea bănuitului este obligatorie în următoarele cazuri:
- după recunoaşterea acestuia în calitate de bănuit prin ordonanţa 

respectivă;
- după reţinerea persoanei. 

În ambele cazuri, bănuitului i se oferă posibilitatea şi condiţii de 
confidenţialitate pentru a-şi consulta apărătorul în vederea luării unei poziţii 
vizavi de bănuiala imputată.

În practica cercetărilor infracţiunilor de trafic de persoane, organul 
de urmărire penală după ascultarea victimei, purcede imediat la audierea 
persoanei bănuite, ceea ce, din punct de vedere tactic, este greşit. Datorită 
acestei erori, în metodica cercetării infracţiunilor de trafic de persoane se 
îngreunează colectarea în continuare a probelor necesare, cu excepţia cazurilor 
când bănuitul recunoaşte vinovăţia. Din aceste considerente, se recomandă 
audierea bănuitului după ce organul de urmărire penală a îndeplinit toate 
acţiunile posibile ce nu suferă amânare. Acumularea altor probe privind faptul 
infracţiunii, precum şi a informaţiei cu privire la personalitatea bănuitului, se 
include în activitatea de pregătire a audierii bănuitului, fiind create cele mai 
propice condiţii tactice pentru desfăşurarea cu succes a acestei activităţi.

În acest sens, până la audiere, este necesară constatarea următoarelor 
circumstanţe:

a) mediul în care s-a format şi în care se află bănuitul, gradul de instruire, 
profesia, conduita la locul de muncă, în familie şi în societate;
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b) trăsăturile de caracter şi temperament, aptitudinile, pasiunile;
c) puterea de voinţă, calitatea emotivă, sociabilitatea, atitudinea faţă de 

anumite împrejurări;
d) antecedentele penale şi experienţa privind contactul cu organele de 

urmărire penală.

Rezultatele pregătirii în vederea audierii bănuitului se vor materializa 
într-un plan, care trebuie cuprindă:

- informaţia ce urmează a fi colectată;
- materialul probant existent;
- lista întrebărilor ce vor fi adresate bănuitului în vederea expunerii 

cronologice a acţiunilor sale vizavi de fapta imputată; vor fi planificate 
întrebări de constatare, verificare şi de provocare.

Ascultarea propriu-zisă a bănuitului se desfăşoară, ca şi în cazul audierii 
altor participanţi, în trei faze:

1) stabilirea şi verificarea identităţii celui ce urmează a fi ascultat;
2) ascultarea relatărilor libere făcute de persona bănuită privind fapta 

imputată, iar în cazul reţinerii, şi în privinţa temeiurilor şi motivelor 
acesteia;

3) adresarea întrebărilor şi fixarea răspunsurilor date de bănuit.

Stabilirea şi verificarea identităţii bănuitului nu constituie un simplu 
act tehnic, ci reprezintă un mijloc de studiu a personalităţii celui ascultat, 
un mijloc de a determina în ce situaţie se află acesta, a stării sale psiho-
emoţionale, precum şi de constatare a veridicităţii celor declarate vizavi 
de persoana sa. Datele obţinute în această fază de ascultare trebuie să 
contribuie la precizarea modului în care se va desfăşura dialogul mai departe, 
la stabilirea procedeelor tactice ce urmează a fi aplicate în continuare. 

După verificarea identităţii persoanei, aceasta este întrebată dacă 
acceptă să facă declaraţii asupra bănuielii în cauză. Practica cercetării 
infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi proxenetism a stabilit că la audiere 
bănuiţii reacţionează în următoarele modalităţi:

1) nu recunosc fapta incriminată şi refuză să facă declaraţii în continuare;
2) nu recunosc fapta incriminată, dar acceptă să facă declaraţii cu privire 

la circumstanţele cauzei;
3) recunosc parţial fapta sau faptele incriminate, fie unele elemente ale 

acestora, minimalizându-şi vinovăţia;
4) recunosc integral faptele incriminate şi se căiesc sincer.
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7.3.3. Recunoaşterea în calitate de învinuit şi audierea acestuia

Punerea sub învinuire este o acţiune procesuală obligatorie, fapt juridic 
care permite procurorului să solicite aplicarea unei măsuri procesuale de 
constrângere pentru o durată mai mare faţă de învinuit. Recunoaşterea în 
calitate de învinuit este acţiune procesuală importantă atât pentru asigurarea 
dreptului la apărare a învinuitului cât şi pentru desfăşurarea progresivă a 
urmăririi penale. 

Prin urmare, toate acţiunile procesuale: i. emiterea ordonanţei de 
punere sub învinuire; ii. înaintarea acuzării; iii. audierea învinuitului; iv. 
schimbarea sau completarea acuzării, după caz, urmează să fie realizate în 
corespundere cu legislaţia procesual penală şi în baza probelor concludente 
şi suficiente.

În practica cercetării cauzelor penale privind traficul de persoane 
s-au constatat frecvente cazuri de adoptare a ordonanţelor de punere 
sub învinuire cu descrierea faptei incriminate la general, fără a concretiza 
mijloacele şi modul de săvârşire a infracţiunii. Emiterea ordonanţelor privind 
punerea sub învinuire a persoanelor pentru faptul săvârşirii infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane (articolul 165 din Codul Penal) cu un caracter 
general-formal este o practică vicioasă, având scop justificarea aplicării 
faţă de învinuit a măsurii arestării preventive (a se vedea Cazul 13). Deşi, 
sub aspectul „temeiniciei”, ordonanţa de punere sub învinuire nu poate 
fi atacată separat cu plângere la judecătorul de instrucţie, netemeinicia 
acesteia poate fi invocată de către apărare în cadrul examinării demersului 
privind necesitatea aplicării arestării preventive faţă de învinuit în faţă 
judecătorului de instrucţie. 

Cazul 13: Într-un caz, în ordonanţa de punere sub învinuire lipseşte trimiterea 
la articolul 165 CP ca şi încadrare juridică a faptelor, cu toate că acest articol 
este menţionat în alte acte (rechizitoriu, ordonanţă de pornire a urmăririi 
penale, sentinţă). În aceeaşi cauză penală cu participarea mai multor 
victime, procurorul a încadrat juridic acţiunile învinuitului concomitent în 
baza articolului 165 CP şi a articolului 220 CP, motivând prin aceea că unele 
victime au recunoscut faptul că au ştiut la momentul recrutării despre 
genul de activitate în care urmau a fi implicate (prostituţia), iar altele nu 
au recunoscut acest lucru, deşi toate au fost exploatate sexual în aceleaşi 
condiţii.

Sub aspect procesual, emiterea ordonanţei de punere sub învinuire şi 
înaintarea acuzării poate fi contestată la judecătorul de instrucţie şi, după 
caz, poate fi aplicată sancţiunea nulităţii. 
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Important:
- emiterea ordonanţei de punere sub învinuire se face în termenii legali 

prevăzuţi la articolul 63 din Codul de Procedură Penală (72 ore, 10 
zile, trei luni, şase luni) dacă făptuitorul este recunoscut în calitate de 
bănuit; 

- înaintarea acuzării învinuitului se efectuează în prezenţa apărătorului 
în decurs de 48 ore din momentul emiterii ordonanţei de punere sub 
învinuire, deşi acest termen poate fi prelungit motivat cu prezentarea 
documentelor necesare;

- în cazul în care urmărirea penală este începută pe faptul săvârşirii 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi învinuirea este înaintată 
în baza articolului 165 din Codul Penal, iar ulterior se dispune 
reîncadrarea juridică în baza articolului 220 din Codul Penal, este 
necesară scoaterea de sub urmărire penală pentru fapta prevăzută 
de articolul 165.

După înaintarea acuzării, audierea învinuitului este obligatorie, 
indiferent de faptul recunoaşterii sau nerecunoaşterii vinovăţiei în cadrul 
audierii în calitate de bănuit. Audierea învinuitului se efectuează în aceleaşi 
condiţii ca şi audierea bănuitului, fiind posibilă aplicarea unor procedee 
tactice cu prezentarea anumitor probe acumulate pentru demascarea 
acestuia, în cazul în care învinuitul neagă faptul săvârşii infracţiunii.

Important:
În cazul în care învinuitului i se incriminează săvârşirea traficului de fiinţe 
umane conform articolului 165 (1) din Codul Penal şi acesta recunoaşte 
vinovăţia, se recomandă încheierea acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, în conformitate cu articolul 505 din Codul de Procedură 
Penală între procuror şi învinuit, asigurându-se condamnarea ulterioară 
a făptuitorului. Aceste recomandări sunt valabile când procurorul 
consideră că va obţine o condamnare fără participarea în judecată a 
părţii vătămate, care deseori nu se prezintă în instanţa de judecată, fiind 
plecată peste hotare. 
Dacă procurorul consideră că este în prezenţa unor circumstanţe agravante 
şi doreşte aplicarea unei pedepse mai aspre, încheierea acordului de 
recunaştere a vinovăţiei va fi respinsă.
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7.4. MĂSURI PROCESUALE DE CONSTRÂNGERE

Studiul cauzelor privind investigarea şi judecarea infracţiunilor de 
trafic de persoane şi proxenetism a constat aplicarea frecventă a măsurilor 
preventive privative de libertate în următoarele cauze:

- în cauzele privind traficul de copii, 58 procente din învinuiţi au fost 
arestaţi preventiv;

- în cauzele de trafic de fiinţe umane, 47 procente din învinuiţi au fost 
arestaţi preventiv;

- în cauzele de proxenetism, 43 procente din învinuiţi au fost în starea 
de arest la etapa urmăririi penale. 

Deşi aplicarea măsurilor preventive privative de libertate şi cele 
alternative arestării preventive este în competenţa judecătorului de instrucţie, 
argumentarea temeinică şi motivată a demersurilor îi revine procurorului şi 
ofiţerului de urmărire penală.

7.4.1. Reţinerea

În practica cercetării infracţiunilor de trafic de persoane şi proxene-
tism, reţinerea bănitului se aplică prin proces-verbal, iar a învinuitului, 
prin ordonanţă. Analiza dosarelor privind investigarea infracţiunilor de 
trafic de persoane şi proxenetism a constat că în procesele-verbale de 
reţinere nu întotdeauna se indică temeiul legal pentru care persoana a 
fost reţinută, bănuiala rezonabilă, referinţa la norma penală şi motivele 
reţinerii. În multe cazuri sunt folosite fraze tipizate şi generale preluate 
din Codul de Procedură Penală, fără a fi menţionate circumstanţele con-
crete ale cauzei.

Reieşind din faptul că la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane, 
victima indică persoana traficantului(ei), iar în cauzele de proxenetism, 
martorul-prostituată indică persoana proxenetului, temeiul cel mai frecvent 
aplicat la reţinerea bănuitului este ”martorul ocular, inclusiv victima indică 
direct că anume această persoană a săvârşit infracţiunea”. Existenţa doar a 
unui temei prevăzut de articolul 166 din Codul de Procedură Penală nu este 
suficientă pentru reţinerea persoanei, fiind necesară şi o motivaţie legală 
pentru aplicarea acestei măsuri de constrângere. 
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Important:
Aplicarea măsurii reţinerii urmează să fie motivată prin indicarea realizării 
următoarelor sarcini:
- prevenirea sustragerii bănuitului de la urmărirea penală;
- prevenirea împiedicării stabilirii adevărului în procesul penal;
- curmarea acţiunii criminale şi prevenirea săvârşirii altor infracţiuni;
- stabilirea identităţii persoanei bănuite de săvârşirea unei infracţiuni;
- efectuarea percheziţiei corporale a persoanei bănuite pentru obţinerea 

corpurilor delicte;
- asigurarea prezenţei învinuitului în faţa procurorului pentru a i se înainta 

acuzarea;
- prevenirea sustragerii învinuitului de la urmărirea penală până la 

aplicarea arestării preventive. 

7.4.2. Arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu

În dependenţă de datele invocate de procuror în demersul privind 
necesitatea aplicării sau prelungirii arestării preventive/arestării la domiciliu, 
judecătorul de instrucţie adoptă, la rândul său, o încheiere temeinică şi 
motivată.

Important:
Demersul procurorului privind necesitatea aplicării arestării preventive/
arestării la domiciliu va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
- date ce relatează despre existenţa unei bănuieli rezonabile că persoana 

a săvârşit trafic de persoane sau proxenetism;
- date privind constatarea împrejurărilor prevăzute expres în articolul 185 

(2) din Codul de Procedură Penală;
- în lipsa datelor indicate la articolul 185 (2) din Codul de Procedură 

Penală, alte informaţii care stabilesc existenţa unor temeiuri rezonabile 
privind presupunerea că bănuitul sau învinuitul ar putea să se ascundă 
de organele de urmărire penală, ar putea să împiedice aflarea adevărului 
sau ar putea săvârşi alte infracţiuni.
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7.5. TEHNICI SPECIALE APLICATE LA CERCETAREA 
INFRACŢIUNILOR

În cadrul cercetării infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism, 
sunt specifice utilizarea următoarelor tehnici speciale:

a. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor 

Conform articolului 135 (2) din Codul de Procedură Penală, în caz de 
urgenţă, dacă întârzierea obţinerii autorizaţiei judecătorului de instrucţie 
ar provoca prejudiciu grav activităţii de administrare a probelor, procurorul 
poate dispune, prin ordonanţă motivată, interceptarea şi înregistrarea 
comunicărilor, informând despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 
de ore, judecătorul de instrucţie. La rândul său, judecătorul de instrucţie, în 
cel mult 24 de ore, se va pronunţa asupra ordonanţei procurorului şi, dacă 
o confirmă, va autoriza, în caz de necesitate, interceptarea în continuare, 
iar dacă nu o confirmă, va dispune încetarea imediată a interceptărilor şi 
nimicirea înregistrărilor efectuate.

Potrivit articolului 136 (1) din Codul de Procedură Penală, asigurarea 
tehnică a interceptării şi înregistrării comunicărilor se realizează de către 
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în condiţiile Legii 
nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii.

b. Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice 

În cazul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, trafic de copii 
sau proxenetism poate fi efectuată şi măsura specială de investigaţii - 
documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice.

Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice moderne 
presupune înregistrarea audio şi video a discuţiei dintre traficant(ă) şi victimă 
sau martorul respectiv, fotografierea întâlnirii acestora, etc. 

c. Ridicarea imunităţii unui subiect special

Tot la acest compartiment, este necesar a menţiona că, în cazul 
persoanelor ce posedă imunitate, se impune necesitatea ridicării acesteia 
potrivit prevederilor legale, deoarece în caz contrar, acţiunile de urmărire 
penală efectuate sunt lovite de nulitate, fapt reglementat de articolul 251 
(2) din Codul de Procedură Penală, care stipulează că încălcarea prevederilor 
legale referitoare la competenţa după calitatea persoanei, dacă sunt 
obligatorii potrivit legii, atrage nulitatea actului procedural. 
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Totodată, dacă urmărirea penală a fost începută (spre exemplu în caz de 
delict flagrant), însă organul competent a refuzat ridicarea imunităţii, se impune 
necesitatea suspendării urmăririi penale, în conformitate cu prevederile 
articolului 287/1 (1) pct. 3) din Codul de Procedură Penală, deoarece există 
temeiuri care împiedică continuarea şi terminarea urmăririi penale.

Dacă persoana beneficiază de imunitate numai pe perioada deţinerii 
mandatului, după încetarea mandatului său, urmărirea penală suspendată 
pe motiv de refuz în lipsirea persoanei de imunitate se reia, dispunându-se 
efectuarea urmăririi penale în continuare.

d. Verificarea stării financiare a făptuitorului, inclusiv a conturilor. 
Investigaţii financiare

De regulă, realizarea infracţiunilor de trafic de persoane poartă şi un 
caracter material, presupunând obţinerea unor beneficii materiale. În vederea 
confirmării faptului obţinerii unor surse financiare din aceste infracţiuni, se 
impune verificarea conturilor şi depozitelor bancare, precum şi a proprietăţilor 
imobile şi mobile ale făptuitorilor. Rezultatele acestor acţiuni pot demonstra, 
direct sau indirect, participarea făptuitorilor în comiterea infracţiunii. 

Astfel, în dosarele privind traficul de persoane sunt necesare efectuarea 
unor anchete paralele (investigaţii financiare). 

1. Definiţie: investigaţia financiară reprezintă activitatea organului de ur-
mărire penală, în paralel cu cercetările de bază, în vederea identificării şi 
sechestrării bunurilor (imobile, bani, titluri de valoare, obiecte preţioase, 
automobile luxoase şi altele) obţinute în rezultatul acţiunilor infracţionale.

2. Scop: asigurarea recuperării prejudiciilor materiale şi/sau morale cauzate 
victimelor traficului de persoane, precum şi eventuala confiscare specială 
a bunurilor obţinute pe cale criminală.

3. Etapele investigaţiilor financiare:
I. Identificarea bunurilor.
II. Aplicarea măsurilor asiguratorii.
III. Păstrarea bunurilor.
IV. Asigurarea executării hotărârii judecătoreşti la compartimentul 

reparării prejudiciului, fie la eventuala confiscare specială a bunurilor 
sau la executarea pedepsei în formă de amendă.

4. Paşii care urmează a fi realizaţi în paralel cu cercetările penale:
- solicitarea de la bănci a informaţiei despre transferuri băneşti, precum 

şi despre existenţa conturilor bancare (depozite) ale făptuitorului şi 
rudelor sale apropiate;
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- obţinerea, în condiţiile legii, a autorizaţiilor respective pentru 
efectu area percheziţiilor, punerea sub sechestru şi efectuării 
ridicărilor;

- percheziţii la domiciliul făptuitorului şi ale altor persoane, în cazul 
în care există bănuieli rezonabile privind existenţa bunurilor;

- arestarea, punerea sub sechestru (imobile şi/sau a conturilor 
bancare), sau, după caz, ridicarea obiectelor (mobile);

- măsuri asiguratorii pentru păstrarea acestor bunuri, în 
conformitate cu prevederile articolelor 202-207 din Codul de 
Procedură Penală.

Important:
- În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale nu mai 

există, se pot lua măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii 
acestora.

- Măsurile asiguratorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii 
se iau numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului, în funcţie 
de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracţiunea 
comisă.

Valoarea bunurilor puse sub sechestru în scopul asigurării acţiunii civile 
înaintate de partea civilă sau procuror nu poate depăşi valoarea acţiunii 
civile.

Potrivit cererii părţii civile sau a altor persoane interesate de a cere 
repararea prejudiciului material în ordinea procedurii civile, organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată este în drept să menţină bunurile 
sub sechestru şi după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub 
urmărire penală sau achitarea persoanei, timp de o lună de la intrarea în 
vigoare a hotărîrii respective.

7.6. PROTECȚIA VICTIMELOR ŞI A DATELOR PERSONALE 
ALE ACESTORA

Victima infracţiunii traficului de persoane, sub aspectul protecţiei, poate 
fi privită în două poziţii: 

1. în calitate de martor, unde protecţia are în vizor, în principal, securitatea 
acestuia; 
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2. în calitate de victimă care a suferit în urma unei infracţiuni şi are 
necesităţi speciale de protecţie. 

Uneori o măsură poate să contribuie atât la protecţia în calitate de 
martor, cât şi la protecţia în calitate de victimă. De exemplu, audierea în 
condiţiile articolului 109 din Codul de Procedură Penală în faţa judecătorului 
de instrucţie, contribuie la diminuarea presiunii din partea făptuitorilor, 
deoarece victima nu mai este legată de proces şi poate pleca pentru a evita 
contactul cu aceştia, iar pe de altă parte, aceasta contribuie la prevenirea 
re-victimizării, deoarece victima nu este nevoită să facă declaraţii repetate în 
faţa instanţei de judecată. 

Măsurile de protecţie în ambele situaţii nu se aplică numaidecât separat 
şi se pot regăsi în cadrul oricărei acţiuni cu participarea victimei. 

În practica naţională măsurile de protecţie nu se aplică frecvent. De 
obicei, dacă nu există o ameninţare directă şi explicită, organul de urmărire 
penală nu întreprinde careva măsuri de protecţie a victimei. Totodată, 
aplicarea măsurilor de protecţie este importantă şi din considerentul că lipsa 
acestora ar putea să afecteze cooperarea victimei.

În legătură cu aceasta organul de urmărire trebuie să fie conştient 
de probabilitatea unui atac fizic care ar putea exista şi chiar nici victima 
ar putea să nu fie conştientă de acesta. Un atac fizic realizat ar putea 
intimida şi determina persoană să nu coopereze în procesul penal sau să-
şi retragă declaraţiile, nemaivorbind de deces sau vătămare gravă în cazul 
unui asemenea atac, care ar putea împiedica fizic cooperarea victimei. Un 
alt factor care urmează a fi luat în consideraţie este îngrijorarea victimei, 
care pot să fie o piedică în cooperarea ei şi care necesită o susţinere 
din partea organului de urmărire penală. Îngrijorările victimei se pot 
manifesta prin:

- frica pentru siguranţa proprie şi a celor apropiaţi;
- îngrijorarea despre sancţiunile care vor fi aplicate traficanţilor(telor) 

pentru comiterea infracţiunilor grave; 
- teama de stigmatizare (dispreţuire şi condamnarea socială publică); 
- teama de a se afla în prezenţa făptuitorilor.

Important:
Examinarea posibilităţii de aplicare a diverselor măsuri de protecţie şi 
suţinere trebuie considerată chiar dacă nu există circumstanţe obiective 
pentru aceasta (a se vedea Cazul 14 şi 15).
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Cazul 14: Într-un dosar, victima şi tatăl ei au declarat că au fost ameninţaţi. 
Nu s-a întreprins nimic ca răspuns la aceasta, iar, în consecinţă, victima şi-a 
schimbat radical declaraţiile la examinarea cauzei în fond.

Cazul 15: Într-un alt caz, B.A., mama părţii vătămate B.O, a informat 
ofiţerii despre faptul că fiica ei a fost ameninţată şi a plecat peste hotarele 
Republicii Moldova. Părţile vătămate au solicitat strămutarea cauzei într-
un alt oraş pe motiv că învinuiţii exercitau presiuni asupra lor. Procurorul 
nu a întreprins nici o acţiune în vederea asigurării securităţii acestora. 
În faza judecării, procurorul şi-a schimbat poziţia, recalificând acţiunile 
traficanţilor(telor) în proxenetism. Mai mult decât atât, din motivul lipsei 
părţilor vătămate, procurorul a solicitat citirea procesului-verbal de 
audiere a părţilor vătămate. Ca urmare, la faza judecării, s-a dat citire 
declaraţiilor victimelor depuse la urmărirea penală. Instanţa a apreciat 
critic declaraţiile respective şi a condamnat inculpaţii în baza articolului 
220 CP. Acest caz este interesant şi prin faptul că partea vătămată a 
declarat cu certitudine faptul că traficanţii(tele) cunoşteau despre faptul 
că partea vătămată avea vârsta de 17 ani la momentul racolării, deoarece 
aceştia(stea) au folosit adeverinţa de naştere a altei persoane pentru a o 
ajuta să treacă frontiera. Acuzatorul de stat, în loc să modifice învinuirea 
în sensul agravării în instanţa de judecată, a recalificat faptele din articolul 
165 CP în articolul 220 CP. 

7.6.1. Cadrul procesual de protecţie a victimei

Codul de Procedură Penală prevede norme cu caracter general care 
sunt aplicabile în situaţiile când securitatea martorului poate fi pusă în 
pericol. Articolul 215 din Codul de Procedură Penală stabileşte condiţiile 
de aplicare a măsurilor de protecţie. Organul de urmărire penală şi instanţa 
dispun de dreptul lor discreţionar atât la aplicarea din oficiu a măsurilor 
de protecţie, cât şi la examinarea cererilor privind măsurile de protecţie 
parvenite de la persoanele vizate (articolul 215 (2) din Codul de Procedură 
Penală).

În articolul 1 din Legea nr. 105 din 16 mai 2008 cu privire la protecţia 
martorilor şi altor participanţi la procesul penal se menţionează că 
asigurarea securităţii este aplicată faţă de persoanele care au acceptat să 
furnizeze date. 
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Important:
Prevederea menţionată mai sus nu este însă aplicabilă victimelor 
traficului de fiinţe umane, deoarece articolul 20 (4) din Legea privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane stabileşte că 
acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată 
de dorinţa victimelor de a face declaraţii şi a participa în procesul de 
urmărire a traficanţilor(telor). 

Legislaţia oferă o serie de măsuri care pot fi aplicate pentru protecţia 
victimei şi a datelor personale ale acesteia:

- Garanţii procesuale care se exprimă în drepturi oferite victimei 
în vederea luării deciziei de a participa sau de a se abţine de la 
partciparea sa în calitate de martor în proces (spre exemplu 
dreptul de a refuza să facă declaraţii, dreptul la examinarea cauzei 
în şedinţă închisă). Totodată, organul de urmărire penală poate, 
din oficiu, să adopte decizia de acordare a anumitor drepturi (spre 
exemplu, organul de urmărire penală poate decide ca, în anumite 
situaţii, o victimă să nu fie folosită ca martor, în scopul protecţiei 
acesteia).

- Păstrarea anonimatului în caz că victima este folosită în calitate 
de martor. Anonimatul martorului poate fi păstrat prin aplicarea 
măsurilor de protecţie generale prevăzute de articolul 215 sau de 
articolul 110 din Codul de Procedură Penală. Garanţiile prevăzute de 
articolul 110 din Codul de Procedură Penală ţin atât de asigurarea 
anonimatului datelor de identitate a martorului, care, potrivit 
articolului 110 (3) din Codul de Procedură Penală, se vor păstra 
la sediul instanţei în plic sigilat, în condiţii de maximă siguranţă a 
confidenţialităţii, cât şi de anonimatul la audierea martorului prin 
intermediul unei tele-conferinţe, cu imaginea şi vocea distorsionate, 
astfel, încât să nu poată fi recunoscut (articolul 110 (5) din Codul de 
Procedură Penală). 

- Aplicarea altor măsuri de protecţie prevăzute de Codul de Procedură 
Penală şi Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la 
procesul penal (spre exemplu paza personală şi altele).



108

vii. desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale

Important:
În scopul asigurării protecţiei vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii 
martorului şi a altor persoane, prin păstrarea anonimatului, este necesar 
ca procurorul să înainteze un demers judecătorului de instrucţie privind 
limitarea dreptului persoanelor de a lua cunoştinţă de materialele sau 
datele privind identitatea acestora, în conformitate cu articolul 293 (5) 
din Codul de Procedură Penală. Demersul se examinează în condiţii de 
confidenţialitate conform articolului 305 din Codul de Procedură Penală.

În funcţie de particularităţile fiecărei cauze, organul de urmărire penală, 
din oficiu, stabileşte necesitatea aplicării anumitor măsuri de protecţie din 
cele menţionate mai sus. 

7.6.2. Aspecte tactice pentru asigurarea securităţii şi protecţiei victimei

Siguranţa victimei şi a rudelor acesteia reprezintă o obligaţie directă 
a organului de urmărire penală, care are responsabilitatea de efectuare a 
unei evaluări permanente a resurselor în această privinţă. În acest sens se 
recomandă următoarele:22

- Plasarea victimei într-un mediu sigur, care i-ar permite evitarea 
contactului cu traficanţii(tele) sau persoanele asociate acestora.

- Planificarea acţiunilor de susţinere a victimei.
- Evitarea re-victimizării, care se referă la victimizarea apărută nu în rezultatul 

acţiunilor criminale directe, dar prin reacţiile neadecvate ale reprezentanţilor 
organelor publice şi altor persoane la necesităţile victimelor.

- Menţinerea unei atitudini oneste şi deschise faţă de victimă, astfel 
încât aceasta să conştientizeze problemele, responsabilităţile, precum 
şi potenţialele consecinţe şi riscuri care rezultă din propria decizie. 

- Evitarea inducerii în eroare a victimei de către organele de urmărire 
penală, dat fiind faptul că înşelarea este o metodă utilizată de traficanţi(te); 
informarea victimei despre măsurile şi serviciile de asistenţă accesibile în 
scopul depăşirii consecinţelor traficului de persoane.

- Abţinerea de la vizitarea victimei la locul ei de trai sau adăpostire, prin 
stabilirea unui mijloc de comunicare discret. 

- Abţinerea de la promisiuni care efectiv nu pot fi realizate.
- Stabilirea contactului cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu Misiunea 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune (OIM) în Republica Moldova 
pentru facilitarea repatrierii voluntare a victimelor traficului de persoane. 

22 O parte din recomandările formulate în cadrul acestei secţiuni (7.6) au fost preluate sau 
adaptate din Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, UNODC, New 
York 2009, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-traffick-
ing-manual.html; Toolkit to Combat Trafficking in Persons, UNODC, New York 2008, http://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf 
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Important:
- În cazul investigării proactive, se impune contactarea şi coordonarea cu 

agenţiile de stat (autorităţi locale, organe de drept, centre teritoriale de 
asistenţă şi protecţie, echipa multidisciplinară locală şi altele), precum 
şi cu organizaţii neguvernamentale locale, regionale şi internaţionale, în 
scopul adăpostirii, protecţiei şi asistenţei victimei.

-  În cazul investigării reactive, se impune identificarea imediată a 
necesităţii de protecţie a victimei, prin analizarea şi selectarea 
eventualelor mecanisme de protecţie (spre exemplu, acordarea 
anonimatului, aplicarea măsurilor preventive sub formă de arest a 
persoanelor acuzate).

REPERE UTILE:
- Clarificaţi imediat în cadrul urmăririi penale dacă victima este conştientă 

de vreo ameninţare.
- Ţineţi martorii şi bănuiţii separat în orice moment al investigaţiei.
- Luaţi în considerare necesitatea folosirii localurilor separate pentru 

audierea bănuitului şi a martorului. 
- Menţineţi victimele separat în cadrul etapelor iniţiale ale investigării, 

deoarece unele persoane care se prezintă ca victime ar putea fi făptuitori. 
- În cazul investigării reactive, revedeţi circumstanţele cazului în scopul 

stabilirii unor posibile riscuri pentru victime. 
- În cazul unei investigări pro-active, creaţi reguli de monitorizare continuă 

a riscurilor posibile pentru potenţialele victime.
- Stabiliţi legătura cu ONG-uri şi alte organizaţii care oferă servicii de 

asistenţă şi protecţie a victimelor din cadrul SNR (Anexa A). 
- Verificaţi, în cazurile de urgenţă, dacă există disponibilitatea unui 

adăpost fizic pentru victimă, cu prezenţa personalului de securitate, 
precum şi dacă acel loc ar putea fi cunoscut de către traficanţi(te).

- Verificaţi ce fel de echipament de comunicare este disponibil în caz de 
urgenţă, precum şi existenţa serviciilor de consiliere, a personalului ce 
acordă servicii de consiliere şi alte servicii în cadrul centrelor de asistenţă. 

- Nu expuneţi victimele fotografierii sau altui interes din partea mass-
media fără consimţământul acesteia.

- Luaţi măsuri ca să nu expuneţi victima unor persoane care o cunosc, în 
special în comunităţile mici, în scopul evitării stigmatizării. 

- Luaţi măsuri de evitare a contactului victimei cu membrii familiei sale, 
în scopul asigurării protecţiei sale, ţinând cont că aceştia uneori pot fi 
implicaţi, direct sau indirect, în procesul traficului.
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7.6.3. Asistenţa şi protecţia victimei în cadrul audierii 
şi altor acţiuni de urmărire penală

În cadrul desfăşurării urmăririi penale, în special la audiere, organul de 
urmărire penală va utiliza anumite tactici în vederea asigurării protecţiei 
victimei şi evitării re-victimizării acesteia, inclusiv: 

- evitarea audierilor premature în cazurile de trafic descoperite recent, 
acestea deseori fiind inutile, deoarece victima nu este capabilă să 
reproducă adecvat şi obiectiv circumstanţele faptei;

- asigurarea asistenţei psihologice şi medicale victimei înainte de 
efectuarea acţiunilor procesuale, cu antrenarea medicilor de 
specialitate (examenul medical şi tratamentul consecinţelor fizice şi 
psihologice ale traficului);

- asigurarea asistenţei sociale victimelor, potrivit necesităţilor acestora, 
cu antrenarea asistenţilor sociali (oferirea unei susţineri materiale, 
unui adăpost, profesionalizarea şi reintegrarea acestora în comunitate 
şi în câmpul muncii, identificarea necesităţilor speciale a persoanelor 
cu dizabilităţi); 

- organizarea unui mediu confortabil şi securizat pentru audiere 
(spre exemplu desfăşurarea audierii de către femei sau cel puţin cu 
participarea femeilor în cazul în care victimele sunt femei); 

- conştientizarea faptului că victima se află în stare de stres post-
traumatic, precum şi exteriorizarea acestui fapt în faţa victimei, 
cu expunerea importanţei declaraţiilor coerente şi exacte despre 
circumstanţele cauzei;

- asigurarea examinării fizice sau psihologice a victimei doar cu 
consimţământul în scris al acesteia (tăcerea victimei nu trebuie 
interpretată ca un consimţământ);

- evitarea manifestării atitudinii de dezgust sau repulsie în timpul expunerii 
de către victimă a circumstanţelor traficului şi a suferinţelor sale. 

7.7. MĂSURI PROCESUALE DE ASIGURARE A RECUPERĂRII 
PREJUDICIULUI MATERIAL ȘI MORAL 

În cazurile de trafic de persoane, prejudiciul material poate să constea în:
- sumele transmise de către victimă infractorilor pentru înfăptuirea 

acţiunilor criminale (cumpărarea biletelor, asigurarea cazării şi altele); 
- bunurile personale pierdute, transmise sau altfel preluate de la victimă 

în cursul săvârşirii infracţiunii;
- pierderea capacităţii de muncă; 
- cheltuielile suportate pentru tratament, protezare sau alte servicii medicale; 
- cheltuieli de înmormântare în cazul decesului victimei. 
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În practica de cercetare a infracţiunilor privind traficul de persoane, 
părţile civile frecvent invocă prejudiciul moral, care poate să constea în:

- prejudicii cauzate personalităţii fizice (durerile fizice cauzate prin 
lovituri, vătămări, răniri sau altele, suferinţele psihice condiţionate 
de vătămările corporale, de provocarea unei boli, slăbirea rezistenţei 
fizice la boli sau alte complicaţii, îngrijorarea pentru aceste efecte 
ulterioare, epuizarea emoţională, pierderea unor simţuri);

- prejudicii cauzate personalităţii afective, care includ suferinţele psihice 
(suferinţe psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune, care le 
cuprind pe cele determinate de pierderea, rănirea, mutilarea, desfigurarea 
sau îmbolnăvirea gravă a persoanelor apropiate, de pierderea locului de 
muncă, dezvăluirea secretului familial sau a secretului medical, limitarea 
sau privarea temporară de anumite drepturi şi altele); 

- prejudicii cauzate personalităţii sociale în care se include cinstea, 
onoarea, demnitatea, viaţa privată, numele. Acestea sunt prejudiciile 
produse prin insulte, calomnii, defăimări, aprecieri nefavorabile, 
apărute în consecinţa traficului de persoane.

7.7.1. Acţiuni de susţinere a victimelor pentru recuperarea prejudiciului

Conform regulii generale, înaintarea unei acţiuni civile depinde 
totalmente de manifestarea de voinţă a persoanei care a suferit prejudicii 
în urma infracţiunii. În practica cercetării cazurilor de trafic de persoane 
s-a constatat că fiecare a doua victimă informează organul de urmărire 
penală despre prejudiciul material sau moral suferit. Totodată, doar fiecare 
a şaptea victimă a fost recunoscută în calitate de parte civilă în asemenea 
cazuri. Această discrepanţă apare, de cele mai multe ori, din cauza faptului 
că persoana poate să nu cunoască despre dreptul său de a înainta o astfel 
de acţiune, iar organul de urmărire penală, la rândul său, nu-i explică acest 
drept pe înţelesul acestora. Dacă doar din aceste motive se atestă un număr 
redus al acţiunilor civile formulate de victime, un prim pas important al 
organului de urmărire penală în acest sens ar fi informarea victimelor 
despre:

- posibilitatea de a cere recuperarea prejudiciului suferit, inclusiv 
avantajele pe care le-ar avea în urma înaintării acţiunii civile în cadrul 
procesului penal;

- posibilitatea recuperării prejudiciului moral şi, după caz, conţinutul 
acestuia;

- procedura de obţinere a calităţii de parte civilă;
- drepturile pe care le posedă în calitate de părţi civile.
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Victimele sau părţile vătămate urmează a fi informate despre posibilitatea 
recuperării prejudiciului din moment ce organul de urmărire penală constată 
cauzarea prejudiciului. De multe ori, aceasta are loc în cadrul audierii victimei 
sau părţii vătămate. 

Acordarea asistenţei la întocmirea cererii de chemare în judecată

Parte civilă poate fi recunoscută persoana care a depus o cerere de chemare 
în judecată în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiune într-o 
cauză penală. În practică, uneori persoana este recunoscută parte civilă fără ca 
aceasta să fi depus o cerere scrisă în acest sens. Deşi cererea este de chemare 
în judecată, se recomandă formularea şi depunerea acesteia în faza urmăririi 
penale, condiţie necesară pentru recunoaşterea victimei în calitate de parte 
civilă. În practica cercetării şi examinării infracţiunilor de trafic de persoane au 
fost cazuri când persoana a manifestat dorinţa de a i se recupera daunele, fiind 
recunoscută în calitate de parte civilă de către organul de urmărire penală, însă 
instanţa de judecată a lăsat fără examinare chestiunea recuperării prejudiciului, 
pe motiv că nu a fost depusă o acţiune civilă în acest sens.

Organul de urmărire penală, pe lângă explicarea necesităţii depunerii 
unei cereri, poate să acorde ajutor victimei în întocmirea acestea, prin 
oferirea unui model sau a unor recomandări generale (a se vedea Cazul 16).

În cererea de chemare în judecată se indică: 
a)  instanţa căreia îi este adresată; 
b) numele sau denumirea părţii civile (părţii vătămate) şi adresa 

domiciliulului acesteia; 
c) numele bănuitul sau învinuitului, dacă este cunoscut, şi adresa 

domiciliulului acestuia; 
d) esenţa infracţiunii şi consecinţele suportate de victimă (formele şi 

conţinutul prejudiciului); 
e) circumstanţele de fapt şi de drept pe care partea civilă îşi întemeiază 

pretenţiile;
f) indicarea probelor care confirmă prejudiciul cauzat; 
g) pretenţiile şi valoarea acţiunii; 
i) documentele anexate la cerere.

În cazul în care victima traficului de persoane, în virtutea anumitor 
circumstanţe, nu are posibilitatea de a-şi proteja interesele (victima atestă 
deficienţe fizice sau psihice, este minoră, are vârstă înaintată sau altele), 
acţiunea civilă se înaintează şi se susţine de către procuror în interesul 
victimelor menţionate. Procurorul poate înainta acţiune civilă privitor la 
prejudiciul moral numai la cererea părţii vătămate care nu are posibilitatea 
de a-şi proteja interesele.
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Cazul 16: Într-un caz, partea vătămată nu a fost recunoscută în calitate 
de parte civilă, deşi în declaraţiile sale aceasta indică faptul că a suferit un 
prejudiciu material, deoarece organul de urmărire penală nu i-a explicat 
dreptul acesteia de a formula o cerere scrisă în baza articolului 221 din 
Codul de Procedură Penală. Aceasta este o practică defectuoasă. 

Emiterea unei ordonanţe prin care persoana se recunoaşte parte civilă

Ordonanţa de recunoaştere în calitate de parte civilă se emite atunci 
când sunt cumulate două condiţii: 

- există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracţiunii, 
persoanei i s-a cauzat un prejudiciu material sau moral;

- persoana a depus o cerere de chemare în judecată a bănuitului 
sau a învinuitului, sau a persoanelor care poartă răspundere 
patrimonială pentru faptele bănuitului sau învinuitului (a se vedea 
Cazul 17).

Cazul 17: Într-un caz, partea vătămată a fost recunoscută în calitate de 
parte civilă în lipsa cererii scrise conform articolului 221 din Codul de 
Procedură Penală, ceea ce vorbeşte despre necunoaşterea de către părţile 
civile a drepturilor lor procedurale fundamentale. În rezultat, la faza 
judecării, instanţa nu s-a pronunţat asupra pretenţiilor înaintate de partea 
civilă. Aceasta este o practică deficientă. 

Pentru emiterea ordonanţei respective este necesar să existe temeiuri 
juridico-penale (cauzarea daunei prin infracţiunea care este obiectul urmăririi 
penale) şi procesual-penale (prezenţa probelor care indică la cauzarea 
daunelor prin infracţiune). În ordonanţă trebuie să fie indicat direct tipul 
prejudiciului cauzat persoanei.

În cazul în care s-a constatat că după recunoaşterea persoanei în 
calitate de parte civilă, cererea de chemare în judecată a fost depusă de 
o persoană necorespunzătoare sau că, din alte motive, lipsesc temeiuri 
pentru ca persoana să aibă calitate de parte civilă, organul de urmărire 
penală, prin hotărâre motivată, sistează participarea persoanei în calitate 
de parte civilă. 

Ordonanţa despre recunoaşterea în calitate de parte civilă se aduce la 
cunoştinţa persoanei şi, totodată, acesteia i se explică drepturile în calitate 
de parte civilă.  
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7.7.2. Asigurarea acţiunii civile

Deseori, chiar dacă acţiunea civilă este admisă, aceasta nu poate fi 
executată, deoarece persoanele condamnate la momentul intrării în vigoare a 
sentinţei nu dispun de mijloacele necesare (bunuri sau bani). Aceasta situaţie 
se datorează şi faptului neaplicării sechestrului pe bunurile traficantului(ei) 
în cadrul urmăririi penale, acesta folosind toate ocaziile de înstrăinare a 
bunurilor. Din aceste considerente, părţii vătămate trebuie să-i fie garantat 
dreptul de a-şi recupera prejudiciul material prin aplicarea măsurii procesuale 
de punere sub sechestru a bunurilor persoanelor acuzate sau persoanelor 
care poartă răspundere civilă. 

Sechestrul constă din: 
-  ridicarea bunurilor mobile; 
-  interdicţia de a dispune de sau folosi bunurile mobile sau interdicţia 

de a înstrăina bunurile imobile; 
-  interdicţia de a efectua orice operaţiuni de debitare a contului bancar; 
-  interdicţia deţinătorului de valori mobiliare de a înstrăina aceste valori.

Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului 
de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. Procurorul, 
din oficiu, sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie 
un demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală, privind 
punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucţie, prin rezoluţie, 
sancţionează punerea bunurilor sub sechestru, dacă sunt administrate probe 
suficiente pentru confirmarea circumstanţelor care presupun că bănuitul, 
învinuitul, sau alte persoane la care se află bunurile urmărite, le pot tăinui, 
deteriora, sau cheltui.

Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi efectuată concomitent cu 
efectuarea percheziţiei.

În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire 
penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei 
proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând, în 
mod obligatoriu, despre aceasta judecătorului de instrucţie, imediat, însă nu 
mai târziu de 24 de ore. Judecătorul verifică legalitatea acţiunii de punere sub 
sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. 

Punerea sub sechestru a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din 
infracţiune urmează a fi aplicată chiar dacă făptuitorul poate fi liberat de 
pedeapsă penală sau liberat de răspundere penală.

În practică s-a constatat că, în cauzele traficului de persoane, sechestrul 
bunurilor este o măsură foarte rar aplicată. 
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O acţiune necesară în cadrul aplicării sechestrului este căutarea bunurilor 
bănuitului sau învinuitului. Organul de urmărire penală, în acest sens, poate 
efectua acţiuni procesuale şi acţiuni de investigaţie specială, iar partea civilă 
poate întreprinde măsuri de investigaţie particulară.

Bunurile identificate sunt pasibile sechestrării, indiferent la cine 
se află acestea. Aceasta presupune situaţiile când bunurile mobile ale 
bănuitului sau învinuitului, sunt transmise altor persoane în scop de 
tăinuire. În această situaţie, urmează să fie sechestrate atât bunurile 
dobândite legal de către învinuit, cât şi bunurile dobândite ilicit şi tăinuite 
la alte persoane. 

La aplicarea sechestrului, organul de urmărire penală trebuie să atragă 
atenţia la stabilirea apartenenţei bunurilor. În practică, o altă problemă 
legată de garantarea acţiunii civile ţine de punerea sub sechestru a 
unor bunuri, care ulterior se dovedesc că aparţin altor persoane decât 
învinuitului.

La fel, organul de urmărire penală trebuie să efectueze evaluarea 
bunurilor, în scopul respectării proporţionalităţii cu prejudiciului cauzat. În 
aşa fel, valoarea bunurilor ce urmează a fi puse sub sechestru nu poate 
depăşi valoarea acţiunii civile. La executarea acestei măsuri asiguratorii 
poate fi atras un specialist merceolog, care va determina valoare bunurilor 
materiale. 

Important:
Asigurarea reparării prejudiciului moral, în cazurile de trafic de persoane, 
prin aplicarea sechestrului, poate fi realizată dacă la cererea de chemare în 
judecată este anexat raportul unei expertize compexe în vederea estimării 
materiale a prejudiciului moral cauzat victimei, sau alte documente 
confirmătoare în acest sens (acte medicale, declaraţiile victimei despre 
suferinţele pe care le-a avut, raport de expertize medico-legale, psihiatrice, 
psihologice şi altele). Totodată, la aplicarea măsurilor de asigurare a 
reparării prejudiciului moral, se va menţine un echilibru între interesele 
părţii civile, şi drepturile şi interesele învinuitului sau ale părţii civilmente 
responsabile.
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7.8. ASISTENȚA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI 
COLABORAREA INTERDEPARTAMENTALĂ ÎN CAZURILE 

INFRACȚIUNILOR DE TRAFIC DE PERSOANE SAU 
PROXENETISM 

Asistenţa juridică internaţională este o instituţie importantă pentru 
cercetarea cazurilor privind traficul de persoane, ţinând cont de caracterul 
transnaţional al acestei infracţiuni, iar asistenţa altor state este, de regulă, o 
necesitate pentru o investigare eficientă. 

Asistenţa juridică internaţională este guvernată atât de acte normative 
naţionale, cum ar fi în primul rând Codul de Procedură Penală şi Legea 
cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală, cât şi de 
documentele internaţionale.

La nivel internaţional urmează a fi menţionată Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, care conţine norme 
cu referire la extrădare, transferul persoanelor condamnate, anchete 
comune, tehnici şi anchete speciale, transferul procedurilor penale şi altele. 
Este relevant şi Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane din 15 noiembrie 2000 (Protocolul de la Palermo), care 
recomandă statelor să faciliteze cooperarea între diferite servicii în scopul 
schimbului de informaţii. 

La nivel european, pot fi menţionate Convenţia Consiliului Europei de 
extrădare (1957), cu două protocoale adiţionale din 1975 şi 1978, Convenţia 
Consiliului Europei privind de asistenţă juridică în materie penală (1959), cu 
două protocoale adiţionale din 1978 şi 2001, precum şi Convenţia Consiliului 
Europei asupra transferării persoanelor condamnate (1983). 

În lipsa unui tratat internaţional, asistenţă juridică internaţională poate 
fi acordată pe principiul reciprocităţii prin canalele diplomatice. Asigurarea 
reciprocităţii pentru toate formele de asistenţă juridică internaţională se 
face conform prevederilor Codului de Procedură Penală (articolul 536 (2) din 
Codul de Procedură Penală).

În cadrul asistenţei juridice internaţionale există două grupe de reguli:
- de adresare pentru asistenţă către alte state;
- de executare a cererilor de asistenţă juridică internaţională.
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Important:
-  asistenţa juridică internaţională este condiţionată de respectarea unor 

reguli de fond (articolul 534 din Codul de Procedură Penală); 
-  cererea de asistenţă juridică internaţională, la etapa urmăririi penale, se 

transmite prin intermediul Procuraturii Generale; 
- informaţia obţinută ca urmare a cooperării internaţionale poate fi folosită 

ca probe în instanţele naţionale numai dacă cererea a fost întocmită şi 
transmisă spre executare conform procedurii stabilite (spre exemplu, 
instanţa poate respinge procesul-verbal de audiere a unui martor de 
către autorităţile altei ţări, deoarece cererea a fost transmisă direct, 
prin canale de contact profesional, şi nu prin intermediul Procuraturii 
Generale). (a se vedea Cazul 18)

Cauza 18: Într-un alt caz, în cererea de comisie rogatorie nu este indicată 
data şi este adresată Procuraturii Generale a Italiei, fiind semnată de 
procurorul raionului, fapt care contravine articolelor 531 – 534 CPP.

Autorităţile centrale abilitate ale Republicii Moldova pot, fără cerere 
prealabilă, să transmită autorităţilor unui stat parte la Convenţia Europeană 
privind asistenţa juridică în materie penală23, informaţiile obţinute în cadrul 
activităţilor operative de investigaţie sau al urmăririi penale, în cazul în care 
consideră că acestea ar putea ajuta statul destinatar să iniţieze o procedură 
penală sau o cerere de asistenţă juridică. Informaţiile obţinute în cadrul 
activităţilor speciale de investigaţie sau al urmăririi penale vor fi transmise 
de către organul de urmărire penală procurorului, care le va prezenta ulterior 
Procuraturii Generale în vederea expedierii către statul străin vizat.

7.8.1. Asistenţa juridică internaţională

În cele mai dese cazuri, cooperarea internaţională se limitează la obţinerea 
datelor cu caracter operativ prin intermediul structurilor internaţionale 
specializate (INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SECI şi EUBAM), care oferă 
informaţia în termeni reduşi. 

Cererea de comisie rogatorie

Cererea de comisie rogatorie este forma cea mai des utilizată a asistenţei 
juridice internaţionale la etapa urmăririi penale, care constituie un mijloc 
procesual cu anumite garanţii privind admisibilitatea probelor obţinute. 

23 Convenţia adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 şi amendată prin cele două Protocoale 
adiţionale.
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Conform legii, comisia rogatorie este o formă de asistenţă juridică 
internaţională, care constă în împuternicirea pe care un organ de urmărire 
penală o acordă unor autorităţi similare din alt stat, pentru a îndeplini 
în locul şi în numele acestuia activităţi procesuale într-o anumită cauză 
penală.

Obiectivele cererii de comisie rogatorie sunt în special:
a) localizarea şi identificarea persoanelor şi obiectelor; audierea 

învinuitului sau a inculpatului, ascultarea părţii vătămate, a celorlalte 
părţi, a martorilor şi experţilor; confruntarea; percheziţia, ridicarea 
de obiecte sau documente, sechestrul şi confiscarea specială; 
cercetarea la faţa locului şi reconstituirea; expertizele, constatarea 
tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală; transmiterea de 
informaţii necesare într-un anumit proces judiciar; interceptările şi 
înregistrările audio şi video, examinarea documentelor de arhivă şi 
a fişierelor specializate; alte acte de procedură similare (a se vedea 
Cazul 19);

b) transmiterea probelor materiale;
c) transmiterea de documente sau dosare.

Cazul 19: Victima, aflându-se în oraşul Moscova, s-a plâns unui client despre 
faptul că era exploatată. Acesta, în urma unor ameninţări, a determinat 
traficantul să-i întoarcă paşaportul victimei, şi astfel, victima a reuşit să 
se întoarcă în Republica Moldova. În cadrul urmăririi penale, Procuratura 
Generală s-a adresat cu o cerere de comisie rogatorie (către Federaţia Rusă) 
pentru a fi audiată persoana care a ajutat victima să-şi restituie paşaportul. 
Acest martor a fost audiat şi a declarat că el cu prietenul său s-au dus la 
traficant să recupereze paşaportul victimei. Traficantul a refuzat, motivând 
că victima ar fi avut datorii la acesta, dar ulterior l-a restituit. Mai târziu, 
martorul i-a cumpărat victimei bilet spre Chişinău şi i-a dat 300 ruble de 
drum. La examinarea în fond, instanţa a respins citirea procesului-verbal 
de audiere a martorului respectiv, motivând prin necesitatea prezenţei 
acestuia în şedinţa de judecată conform articolului 371 CPP, care prevede 
două situaţii posibile de citire a declaraţiilor în şedinţa de judecată. În 
consecinţă, instanţa a recalificat acţiunile din articolul 165 CP în articolul 
220 CP. Acest caz arată la unele contradicţii între normele privind asistenţa 
juridică internaţională şi normele din articolul 371 CPP. 

Cererea de comisie rogatorie se face în scris şi trebuie să cuprindă: 
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1) Denumirea organului care se adresează cu cerere, datele de contact 
ale organului care instrumentează cauza, numele şi datele de contact ale 
procurorului care conduce urmărirea penală.

2) Denumirea şi adresa instituţiei căreia se trimite cererea.

3) Tratatul internaţional sau acordul de reciprocitate în baza căruia se 
solicită asistenţa.

4) Indicarea cauzei penale în care se solicită acordarea asistenţei 
juridice: informaţia despre împrejurările de fapt de comitere a acţiunilor şi 
încadrarea juridică a acestora, textul articolului respectiv din Codul Penal 
al Republicii Moldova şi date despre prejudiciul cauzat prin infracţiunea 
respectivă.

5) Datele referitoare la persoanele în privinţa cărora se solicită comisia 
rogatorie, inclusiv calitatea procesuală, data şi locul naşterii, cetăţenia, 
domiciliul, ocupaţia, iar pentru persoanele juridice – denumirea şi sediul, 
numele, prenumele şi adresele reprezentanţilor acestora. În caz de 
necesitate, se solicită respectarea confidenţialităţii la efectuarea acţiunilor 
respective. 

6) Obiectul cererii şi datele necesare pentru îndeplinirea ei, cu expunerea 
circumstanţelor care vor fi constatate, lista documentelor, corpurilor delicte 
şi a altor probe solicitate, circumstanţele în legătură cu care urmează să se 
administreze proba, precum şi întrebările care trebuie să fie puse persoanelor 
care urmează să fie audiate. Cererea trebuie să includă şi o argumentare clară 
a legăturii între urmărirea penală în desfăşurare şi procedurile sau asistenţa 
care se cere de la statul solicitat.

7) Data la care se aşteaptă răspuns la cerere şi, după caz, solicitarea 
de a permite ca, la executarea acestor acţiuni procesuale, să asiste 
reprezentantul organului de urmărire penală al Republicii Moldova. Dacă 
cererea urmează a fi îndeplinită cât mai repede posibil sau chiar în regim 
de urgenţă, acest fapt se indică expres, cu menţionarea motivelor care 
determină urgenţa.

8) Cererea de comisie rogatorie urmează a fi întocmită în limba de stat 
şi se traduce în limba statului solicitat sau într-o altă limbă prevăzută de 
prevederile sau rezervele la tratatul internaţional aplicabil.

9) La cererea de comisie rogatorie se anexează actele procesuale necesare 
pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală, întocmite în conformitate 
cu prevederile din Codul de Procedură Penală. Cererea de comisie rogatorie 
şi documentele anexate se semnează şi se autentifică cu ştampila oficială a 
instituţiei competente solicitante. 
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În baza unor reguli aprobate de Asociaţia Internaţională a Procurorilor, 
se recomandă următoarele repere utile:

- Cererea trebuie completată cu grijă atât în ce priveşte conţinutul, cât 
şi forma.

- Dacă este nevoie de asigurat caracterul confidenţial al acţiunii care se 
cere, urmează ca acest lucru să fie stipulate expres în cerere.

- Cererea adresată statului străin trebuie să conţină solicitări de 
acţiuni care sunt posibile de efectuat conform legislaţiei Republicii 
Moldova.

- Cererea urmează a fi adresată doar dacă acţiunile solicitate ar putea 
să rezulte în probe suplimentare valoroase pentru investigarea în curs 
desfăşurare.

Extrădarea

Din cauza caracterului transnaţional al traficului de persoane şi al 
proxenetismului extern, deseori persoanele puse sub acuzare se pot afla în 
alte state. Extrădarea este instrumentul de transmitere a învinuitului de către 
aceste state statului solicitant. 

Cererea de extrădare se face în temeiul tratatului internaţional la care 
Republica Moldova şi statul solicitat sunt părţi sau în temeiul obligaţiilor scrise 
în condiţii de reciprocitate. Dacă nu a fost încheiat un tratat internaţional 
cu statul solicitat, înaintarea cererii de extrădare se soluţionează pe cale 
diplomatică. 

Cererea de extrădare trebuie să conţină: 
a) denumirea şi adresa instituţiei solicitante; 
b) denumirea şi adresa instituţiei solicitate; 
c) tratatul internaţional sau acordul de reciprocitate, în baza căruia se 

solicită extrădarea; 
d) numele, prenumele şi patronimicul persoanei a cărei extrădare se 

cere, informaţii privind data, locul naşterii, cetăţenia şi locul de 
domiciliu;

e) descrierea faptelor imputate persoanei, indicarea locului şi datei 
săvârşirii acestora, calificarea lor juridică, informaţii privind prejudiciul 
material cauzat; 

f) locul deţinerii persoanei în statul solicitat. 
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Cererea va fi însoţită:
a) în faza urmăririi penale, de originalele sau copiile autentificate ale 

mandatului de arest preventiv, ale ordonanţei de punere sub învinuire 
sau, după caz, ale rechizitoriului; 

b) de expunerea faptelor pentru care se cere extrădarea, cu indicarea, 
în modul cel mai exact posibil, a datei şi locului săvârşirii acestora, 
calificării juridice cu referinţele la dispoziţiile legale relevante şi 
sancţiunile aplicabile;

c) de caracteristicile precise ale persoanei a cărei extrădare se cere, 
informaţiile care determină identitatea şi cetăţenia acesteia (buletinul 
de identitate, fişa personală, orice alt act).

Competenţa de soluţionare şi înaintare a cererii de extrădare a unei 
persoanei învinuite către autorităţile statului solicitat o are Procuratura 
Generală. 

Cererea de extrădare şi anexele la ea se prezintă, de către organele care 
au iniţiat procedura de extrădare, Procuraturii Generale, în două exemplare: 
unul în limba de stat a Republicii Moldova, altul cu traducere în limba statului 
solicitat sau în orice altă limbă, potrivit prevederilor sau rezervelor formulate 
la tratatul internaţional aplicabil.

Echipe comune de investigaţii

În cauzele penale privind traficul de persoane, asistenţa juridică 
internaţională poate fi realizată şi prin intermediul echipelor comune de 
investigaţii, unde Republica Moldova este stat solicitant, înaintând cerere de 
formare a echipei comune de investigaţii conform articolului 540/2 (4) din 
Codul de Procedură Penală. Echipele comune de investigaţii pot fi eficiente în 
mod special în cauze de trafic de persoane, atunci când urmărirea penală este 
efectuată în ambele state (statul de origine şi statul de destinaţie), precum 
şi în cazul necesităţii efectuării multiplelor procedee probatorii pe teritoriul 
unui stat de destinaţie.

7.8.2. Colaborarea interdepartamentală

Ca forme ale colaborării interdepartamentale pot fi delegaţia şi 
demersul. Delegaţia este utilizată pentru antrenarea asistenţei unui alt organ 
de urmărire penală, iar demersurile sunt adresate subiectelor care nu au 
atribuţii de urmărire penală.
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Delegaţia

Conform legii, în cazul în care anumite acţiuni de urmărire penală (de 
exemplu, ascultarea unui martor, ridicarea unor obiecte sau documente, 
sechestrarea şi ridicarea corespondenţei poştale) trebuie să fie efectuate 
în afara teritoriului în care se desfăşoară urmărirea penală, organul de 
urmărire penală poate să le efectueze însuşi sau să dispună, prin delegaţie, 
efectuarea acestor acţiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute 
această delegaţie în termen de cel mult 10 zile (care este un termen de 
recomandare). 

Delegaţia este un act procedural care are un caracter de dispoziţie 
(ordonare).

Cerinţe faţă de delegaţie:
- Să cuprindă rechizitele indicate pentru ordonanţă. 
- Să cuprindă explicaţiile necesare pentru ca organul căreia i se 

adresează să poată efectua acţiunile cerute: esenţa cauzei, 
argumentarea necesităţii acţiunilor solicitate, motivarea delegării 
cu explicarea imposibilităţii efectuării acţiunii respective de către 
organul competent, cerinţe speciale (spre exemplu necesitatea 
păstrării confidenţialităţii, efectuarea acţiunii într-un termen 
restrâns).

- La necesitate, organul de urmărire penală include în delegaţie explicaţii 
referitoare la modul de îndeplinire a acesteia, adică pot fi date 
recomandări tactice (pot sau nu fi date citire martorului declaraţiile 
unui alt martor, recomandare de a fi anunţat martorul că infractorul 
se află în stare de arest sau altele). La delegaţie se anexează actele 
procedurale sau materialele necesare pentru efectuarea acesteia 
(copii din materiale dosarului, autorizarea judecătorului de instrucţie, 
în cazul când aceasta se cere).

- Delegarea este trimisă conducătorului organului de urmărire penală 
care, în conformitate articolul 56 (21) lit. b) din Codul de Procedură 
Penală, o repartizează executorului nemijlocit. 

- Procesele-verbale ale acţiunilor efectuate prin delegaţie, împreună cu 
copia delegaţiei, se anexează la materialele cauzei.

vii. desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale



123

vii. desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale

Important:
1. Delegarea nu poate fi numită în cazul în care altui organ i se cere 

adoptarea unei hotărâri procesuale sau adoptarea hotărârilor care au loc 
ca urmare a aprecierii probelor în totalitatea lor (punerea sub învinuire, 
înaintarea acuzării, aplicarea măsurii preventive, recunoaşterea în 
calitate de victimă sau recunoaşterea în calitate de oricare altă parte, 
ordonarea unei expertize sau altele).

2. Delegarea nu este recomandabilă în privinţa acţiunilor care au o 
importanţă deosebită pentru cauza dată (percheziţia, reconstituirea 
faptei, înregistrare de imagini legată de comportamentul făptuitorului).

Demersul

Demersul constituie o intervenţie pe lângă o autoritate, organ, instituţie, 
persoană cu funcţie de răspundere, pentru a obţine un rezultat relevant 
urmăririi penale.

O varietate a demersului, care în practică se mai numeşte interpelare, are 
drept scop administrarea de documente. De obicei prezentarea documentelor, 
certificatelor, caracteristicilor are loc anume la demersul organului de urmărire 
penală făcut din oficiu sau la cererea părţilor, organizaţiilor, instituţiilor care 
deţin aceste documente sau informaţia respectivă. În practica de investigare 
a cauzelor privind traficul de persoane, deseori sunt înaintate demersuri 
Serviciului Grăniceri, Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi Comunicaţiilor, 
agenţiilor de turism, instituţiilor bancare, autorităţilor locale, instituţiilor de 
învăţământ (mediu şi superior).

În practică, s-a constatat că, în majoritatea cazurilor, documentele 
obţinute de la instituţiile nominalizate figurează ca „informaţii”, fără a avea 
rechizitele necesare ale unui document oficial (de exemplu, semnătură, 
ştampilă, număr de înregistrare sau altele) şi în lipsa ordonanţelor de anexare 
a acestora la dosar, ceea ce contravine prevederilor articolului 157 (2) din 
Codul de Procedură Penală. 
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Important:
La efectuarea unor asemenea demersuri, este obligatorie respectarea 
formei procesuale de anexare a răspunsurilor parvenite la materialele 
dosarului.
Pentru asigurarea admisibilităţii probei în conformitate cu articolul 157 din 
Codul de Procedură Penală: 
- La dosar se anexează demersul.
- În dosarul penal trebuie să existe date referitor la modul prin care 

documentul a fost inclus în materialele dosarului (ordonanţă de 
anexare). 

- La dosar pot fi anexate copiile documentului în situaţia în care originalul 
trebuie să se păstreze în instituţia unde s-a întocmit. 

- În cazul când în dosar există copia documentului, aceasta trebuie să fie 
confirmată de către persoana care efectuează urmărirea penală. 

- În unele cazuri, pentru a fi admisibile datele care se conţin în 
document, acesta trebuie să corespundă cerinţelor de formă şi 
conţinut prevăzute pentru asemenea tip de document (cu aplicarea 
semnăturii, sigiliului). 

- La examinarea infracţiunilor privind traficul de persoane cu încălcarea 
unor atribuţii de serviciu, la materialele dosarului penal trebuie să fie 
anexate şi instrucţiunile respective sau extrase din aceste instrucţiuni, 
care stabilesc obligaţiunile de funcţie. 

- În cazul în care utilizarea informaţiilor transmise este restricţionată şi 
impune unele condiţii (în legătură cu inviolabilitatea vieţii private) sau 
informaţiile constituie secret de stat, comercial sau bancar, acestea vor 
fi expediate numai în cazul autorizării de către judecătorul de instrucţie, 
la demersul motivat al procurorului.

- În cazurile în care documentele obţinute conţin cel puţin unul din 
elementele prevăzute de articolul 158 din Codul de Procedură Penală, 
acestea se recunosc drept corpuri delicte prin ordonanţă, fiind necesară 
şi întocmirea procesului verbal de cercetare a acestora. 

vii. desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale
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7.9. TERMINAREA URMĂRIRII PENALE  
(CONDIŢII, RECOMANDĂRI)

7.9.1.  Întocmirea rechizitoriului

După prezentarea materialelor de urmărire penală, procurorul, cu 
excepţia cazurilor expuse la articolul 516 (1) din Codul de Procedură 
Penală (infracţiuni flagrante uşoare, mai puţin grave sau grave), întocmeşte 
rechizitoriul într-un termen ce nu va depăşi trei zile, iar în cazurile complicate 
şi voluminoase - într-un termen ce nu va depăşi zece zile.

Rechizitoriul constituie din două părţi:
- expunerea, şi
- dispozitivul.

Expunerea include:
- informaţii despre fapta şi persoana în privinţa căreia s-a efectuat 

urmărirea penală;
- analiza probelor care confirmă fapta şi vinovăţia învinuitului;
- argumentele invocate de învinuit în apărarea sa şi rezultatul verificării 

acestor argumente; 
- circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea învinuitului;
- după caz, temeiurile pentru liberarea de răspundere penală, conform 

prevederilor articolului 53 din Codul Penal;
- informaţii privind motivul săvârşirii infracţiunii;
- informaţii privind comportamentul învinuitului pe parcursul urmăririi 

penale;
- date privind partea vătămată (victima) şi prejudiciul cauzat acesteia.

Important:

1. În cauze voluminoase, cu multe episoade, expunerea tuturor 
faptelor se face în ordine cronologică sau sistemică.

2. Analiza probelor urmează a fi efectuată concis şi laconic pentru 
fiecare faptă incriminată, inclusiv a corpurilor delicte, proceselor-
verbale, rapoartelor de expertiză, documentelor şi a declaraţiilor 
participanţilor în procesul penal.
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Dispozitivul include
- date cu privire la persoana învinuitului;
- formularea învinuirii care i se incriminează;
- încadrarea juridică a acţiunilor;
- menţiunea despre trimiterea dosarului în instanţa judecătorească 

competentă.

Important:
Formularea învinuirii în dispoziţiile rechizitoriului trebuie să corespundă 
întocmai învinuirii expuse în ordonanţa de punere sub învinuire emisă, atât 
prin conţinutul ei faptic, cât şi prin încadrarea juridică.

Dacă, la momentul întocmirii rechizitoriului, procurorul consideră că 
învinuirea urmează a fi schimbată sau completată, va proceda în conformitate 
cu dispoziţiile articolelor 281-283 din Codul de Procedură Penală, prin 
emiterea ordonanţelor respective, după care va formula şi învinuirea 
definitivă în rechizitoriu.

Formularea învinuirii în dispozitivul rechizitoriul constă în descrierea 
succintă a faptei penale (laturii obiective), cu dispoziţia de învinuire 
a făptuitorului de comiterea infracţiunii (infracţiunilor) prevăzute de 
articolul, aliniatul şi punctul articolului din partea specială a Codului 
Penal.

Notă: Condiţie obligatorie de formă a rechizitoriului este semnarea 
acestuia de către procurorul care l-a întocmit, cu indicarea locului şi 
datei întocmirii şi confirmarea de către procurorului ierarhic superior 
acestuia. Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a 
actului procedural respectiv (articolul 251 (2) din Codul de Procedură 
Penală) în faza judecării, cu emiterea unei sentinţe de încetare a 
procesului penal.

La rechizitoriu se anexează informaţia cu privire la:
- durata urmăririi penale;
- măsurile preventive aplicate; 
- durata arestării preventive; 
- corpurile delicte şi locul lor de păstrare;
- măsurile de ocrotire;
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- date despre înaintarea acţiunii civile şi măsurile de asigurare ale 
acesteia (spre exemplu, sechestrul averii învinuitului);

- date despre cheltuielile judiciare;
- informaţia privind alte măsuri procesuale.

Informaţia despre durata urmăririi penale include data:
- săvârşirii infracţiunii; 
- pornirii urmăririi penale; 
- conexării anumitor materiale (dosare) la cauza dată; 
- înaintării acuzării fiecărui învinuit;
- trimiterii cauzei procurorului.

Informaţia privind acţiunea civilă conţine:
- date privind părţile şi cuantumul pretenţiilor înaintate; 
- date privind asigurarea acestei acţiuni în conformitate cu articolele 

203-208 din Codul de Procedură Penală.

Informaţia privind alte măsuri procesuale prezintă:
- date privind măsurile aplicate (suspendarea provizorie din funcţie, 

sechestrul în vederea garantării executării pedepsei amenzii);
- menţiunea privind dispunerea măsurilor de protecţie;
- măsurile de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la săvârşirea 

infracţiunilor şi altor încălcări ale legislaţiei.

Informaţia privind măsurile preventive aplicate şi durata arestării:
- date privind măsura preventivă aplicată la etapa terminării urmăririi 

penale;
- date privind durata totală a arestării preventive, inclusiv din momentul 

reţinerii;
- date privind aplicarea obligării de a se prezenta la organul de urmărire 

penală sau în faţa instanţei (în cazul în care pentru infracţiunile de 
proxenetism n-a fost aplicată nici o măsură preventivă). 

Informaţia privind măsurile de ocrotire:
- date privind măsurile de îngrijire aplicate în privinţa copiilor minori, 

persoanelor în vârstă, bolnave sau persoanelor care din alte cauze au 
nevoie de ajutor, în cazul în care învinuitul se află în stare de arest 
preventiv.
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Notă: Anexa informativă a rechizitoriului, suplimentar celor indicate, 
include:
- date privind încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire 

penală în privinţa anumitor persoane şi cu referire la anumite 
episoade;

- date privind restituirea daunelor materiale victimelor; 
- scheme de participare a învinuiţilor în fiecare episod a activităţii 

criminale, în cauzele penale voluminoase;
- lista persoanelor care urmează a fi citate în judecată, cu indicarea 

statutului procesual şi adreselor acestora;
- lista probelor care urmează a fi prezentate în şedinţa preliminară în faţa 

instanţei;
- lista bunurilor care urmează a fi supuse confiscării speciale potrivit 

articolului 106 din Codul Penal.

Copia de pe rechizitoriu se înmânează, sub recipisă, învinuitului 
şi reprezentantului lui legal, cu menţiunea respectivă în informaţia - 
anexă. 

Dacă învinuitul sau reprezentantul legal nu posedă limba de stat, 
procurorul asigură traducerea rechizitoriului în limba pe care o cunosc 
aceştia. Copia rechizitoriului tradusă va fi semnată de procuror şi de 
traducător. 

Pentru a înainta copia de pe rechizitoriu, procurorul, printr-o înştiinţare, 
informează învinuitul care se află în stare de libertate şi reprezentantul legal 
al acestuia despre prezentarea la data indicată. Învinuitului arestat preventiv 
i se înmânează obligatoriu copia de pe rechizitoriu. În cazul refuzului de a o 
primi, copia de pe rechizitoriu va fi înmânată apărătorului.

Dispoziţia despre trimiterea dosarului în judecată conţine menţiunea 
privind instanţa judecătorească competentă teritorială, reieşind din 
prevederile legii.

Cauza se trimite în judecată de către procurorul care a întocmit 
rechizitoriul.

În cazul în care învinuitul se abţine de a se prezenta pentru a lua 
cunoştinţă de materialele cauzei şi a primi rechizitoriul, procurorul trimite 
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cauza în judecată cu anexarea la dosar a probelor care confirmă abţinerea 
învinuitului. În cazul sustragerii acestuia de la organul de urmărire penală 
sau instanţa judecătorească, procurorul va menţiona despre măsurile 
luate pentru căutarea acestuia, dacă judecarea cauzei este posibilă în lipsa 
învinuitului.

În situaţia menţionată, copia de pe rechizitoriu se înmânează, în mod 
obligatoriu, apărătorului învinuitului şi reprezentantului lui legal, cărora li se 
prezintă şi materialele cauzei pentru a lua cunoştinţă.

Dacă învinuitul se sustrage de la urmărirea penală, nefiind posibilă 
înaintarea acuzării, nu este posibilă nici trimiterea cauzei în judecată în lipsa 
învinuitului.

Dacă învinuitului i s-a înaintat acuzarea pentru unele fapte, iar 
pentru alte fapte sau episoade acuzarea nu i-a fost înaintată, cauza 
penală poate fi trimisă în judecată în lipsa acestuia numai pentru 
capetele de acuzare încunoştinţate potrivit articolului 282 din Codul de 
Procedură Penală.

Dacă în cazul săvârşirii unei infracţiuni de mai mulţi făptuitori, unul 
din învinuiţi se sustrage de la urmărirea penală, nefiind posibilă înaintarea 
acuzării, cauza penală se trimite în judecată pentru ceilalţi învinuiţi, iar în 
privinţa primului învinuit cauza se disjunge.

Dacă învinuitul nu are apărător, procurorul înştiinţează reprezentantul 
legal sau reprezentantul învinuitului despre dreptul şi posibilitatea alegerii 
unui apărător, iar în cazul imposibilităţii de angajare a unui avocat, acesta se 
va numi din oficiu, fiindu-i prezentate materialele cauzei pentru cunoştinţă, 
precum şi înmânându-i-se o copie de pe rechizitoriu.

În cazul sustragerii învinuitului de la urmărirea penală după înaintarea 
acuzării, nu este obligatorie dispunerea căutării învinuitului prin ordonanţă 
(potrivit articolului 288 (2) din Codul de Procedură Penală), fiind suficiente 
alte documente care confirmă căutarea învinuitului de către organele de 
urmărire penală la indicaţia procurorului.

După înmânarea copiei de pe rechizitoriu învinuitului şi reprezentantului 
legal sau, după caz, apărătorului, procurorul trimite fără întârziere cauza în 
instanţa de judecată competentă, prin intermediul cancelariei procuraturii 
respective.
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Dacă învinuitul se află în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, 
procurorul va trimite cauza în judecată cu cel puţin 10 zile până la expirarea 
termenului de arest stabilit.

7.9.2.  Sesizarea privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor  
care au favorizat infracţiunea

În cursul urmăririi penale şi judecării cauzei, organul de urmărire penală 
are obligaţia de a stabili cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvârşirea 
infracţiunii. 

Cauzele care contribuie la săvârşirea infracţiunii sunt circumstanţe 
care formează intenţia infracţională precum şi cele care determină 
comportamentul infracţional. Acestea pot fi:

- circumstanţe care au contribuit la formarea unei atitudini antisociale 
a persoanei (spre exemplu antrenarea în prostituţie); 

- circumstanţe care au contribuit la materializarea intenţiei criminale 
(spre exemplu, lipsa unei reabilitări sau lipsa unei acceptări 
din partea societăţii ca urmare a traficării persoanei; legăturile 
stabilite între aceasta şi proxeneţii(tele) sau traficanţii(tele) de 
peste hotare).

Condiţii care contribuie la săvârşirea infracţiunii sunt circumstanţele care 
favorizează realizarea intenţiei infracţionale. Acestea sunt circumstanţele 
care au creat condiţii favorabile pentru pregătirea şi săvârşirea infracţiunii 
şi pentru realizarea rezultatului infracţional (spre exemplu, lipsa unei 
supravegheri părinteşti sau a unei supravegheri din partea altor adulţi, în 
cazurile de trafic de copii, lipsa informării fetelor tinere despre fenomenul 
traficului şi schemele de recrutare folosite, lacune în mecanismul de control 
la trecerea frontierei de stat sau a celui de eliberare a documentelor de 
călătorie). 
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Important: 
Repere utile la stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat infracţiunea:
1. Stabilirea întregului cerc de circumstanţe descrise mai sus, cu rerferire la cauza penală concretă. 

La faza urmăririi penale acestea se stabilesc în rezultatul efectuării acţiunilor procesuale penale 
precum şi a celor de investigaţie specială. Este important ca stabilirea acestora să fie printre 
obiectivele efectuării acţiunii procesuale concrete.

2. Stabilirea întregii game de circumstanţe şi nu numai acelora care sunt evidente (spre exemplu, 
organului de urmărire penală este obligat nu doar să identifice condiţiile care au dat infractorului 
posibilitatea de a comite infracţiunea, dar şi să elucideze cauzele care determină existenţa 
acestor condiţii). De asemenea, dacă e cazul, se stabilesc cauzele şi condiţiile care nu au dus, 
dar ar putea duce, la săvârşirea infracţiunilor similare în viitor.

3. Formularea cauzelor şi condiţiilor de o manieră cât mai concretă în ceea ce priveşte împrejurările 
unei cauze concrete, cu excluderea formulărilor generale (spre exemplu condiţii sociale 
defavorabile).

4. Stabilirea/selectarea acelor circumstanţe care, fiind cauze şi condiţii pentru infracţiunea 
investigată, pot fi astfel de circumstanţe şi pentru alte infracţiuni. În aşa fel se realizează una din 
sarcinile concrete ale procesului penal - de prevenire a săvârşirii infracţiunilor. Pentru aceasta, 
urmează a se stabili dacă circumstanţele identificate persistă în continuare şi dacă ele pot să fie 
cauze sau condiţiii pentru alte infracţiuni.

5. Sesizarea este un act procedural, care conţine concluziile ofiţerului de umrărire penală sau a 
procurorului în ceea ce priveşte circumstanţele care au contribuit la săvârşirea infracţiunii, care 
este adresată conducătorului unei organizaţii sau unei persoane cu funcţie de răspundere cu 
recomandări de a întreprinde măsuri concrete de înlăturare a acestor circumstanţe.

6. Sesizarea privind lichidarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii se 
va face atât la etapa terminării urmăririi penale, cât şi în cazul încetării urmăririi penale.

7. Sesizarea urmează a include organul sau persoana căreia se adresează. Sesizarea poate fi 
adresată organului, instituţiei sau persoanei cu funcţie de răspundere, competentă de a lua 
decizii în privinţa acesteia. Uneori poate fi necesară sesizarea mai multor instituţii sau organe, 
prezenţei diverselor circumstanţe (necesitatea unor acţiuni separate) sau complexe (necesită 
coordonarea sau conjugarea eforturilor diferitor organe).

8. Sesizarea va conţine referire la cauza penală concretă ca punct de pornire a constatărilor 
efectuate.

9. În sesizare se indică cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvârşirea infracţiunii şi, după caz, 
o apreciere juridică a acestora, precum şi măsurile concrete care urmează a fi luate de către 
persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor şi organizaţiilor. 

10. În sesizare urmează a fi menţionat termenul de o lună de zile pentru examinarea şi luarea măsurilor 
necesare. În sesizare se va indica şi dispoziţia articolului 337 din Codul Contravenţional, care poate fi 
aplicată pentru nefectuarea măsurilor corespunzătoare sau neînştiinţarea despre acestea.

11. Ofiţerul de urmărire penală sau procurorul nu sunt în drept să dea indicaţii privind activitatea 
administrativ-economică sau organizaţional-dispozitivă a organelor sesizate. Dacă, însă, anumite 
direcţii de activitate sunt reglementate de actele normative, la încălcarea acestor acte, organul 
de urmărire penală este obligat să reacţioneze. De aceea, organul de urmărire penală este în 
drept să indice în sesizare nu numai despre încălcarea acestor acte normative, dar şi despre 
alte circumstanţe care, deşi se referă la activitatea administrativ-economică sau oranizaţional-
dispozitivă, sunt cauze immediate ale încălcărilor depistate. 

12. Măsurile care urmează a fi luate pentru lichidarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la 
săvârşirea infracţiunii pot fi administrative, economice, disciplinare, legislative.

13. În cazul constatării existenţei unei contravenţii sau infracţiuni, organul de umrărire penală va 
acţiona conform regulilor de pronire a unei proceduri contravenţionale sau penale. 

14. La întocmirea sesizării, ofiţerul de urmărire penală va face trimitere la articolele 216, 217 din 
Codul de Procedură Penală, iar procurorul şi la articolul 18 al Legii cu privire la Procuratură.

15. Copia sesizării se anexează la materialele cauzei penale. 
16. Emiterea sesizării nu constituie o finalitate a activităţii de combatere sau prevenire a 

infracţiunilor în viitor. Este important ca neajunsurile să fie nu numai depistate, dar şi să să fie 
lichidate. Sesizarea constituie o bază legală pentru instituţia care a primit-o, de a întreprinde 
măsurile necesare, şi generează obligaţia de a comunica organului respectiv despre aceasta în 
timp de o lună de zile.

17. Pentru a preveni răspunsuri formale sau chiar care nu corespund realităţii, poate fi nevoie de 
verificarea acestor acţiuni. După caz o astfel de verificare poate fi efectuată de către procuror sau 
acesta poate cere altor persoane responsabile efectuarea unei astfel de verificări.
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VIII. LEGISLAŢIA RELEVANTĂ

A. INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE:

1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate din 15 noiembrie 2000 şi Legea nr. 15 din 17 februarie 2005 
pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate; 

2. Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptat la New 
York la 15 noiembrie 2000 şi Legea nr. 17 din 17 februarie 2005 pentru 
ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate; 

3. Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, aerului 
şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000 şi 
Legea nr. 16 din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva 
traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, aerului şi pe mare, adiţional 
la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate;

4. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Torturii, împotriva torturii şi altor 
tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante din 04 
februarie 1985. 

B. INSTRUMENTE EUROPENE

1.  Convenţia Consiliului Europei de asistenţa juridică în materie penală din 20 
aprilie 1959 şi Hotărârea Parlamentului nr. 1332 din 26 septembrie 1997 
pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie 
penală;

2. Protocolul Adiţional la Convenţia Consiliului Europei de asistenţă juridică 
în materie penală şi Legea nr. 150 din 17 mai 2001 pentru ratificarea 
Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa juridică în 
materie penală;

3. Convenţia Consiliului Europei cu privire la extrădare şi Hotărârea 
Parlamentului nr. 1183 din 14 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei 
europene de extrădare; 

4. Protocolul adiţional la Convenţia Consiliului Europei cu privire la extrădare 
şi Legea nr. 268 din 21 iunie 2001 pentru ratificarea Protocolului adiţional 
la Convenţia europeană de extrădare;

5. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia Consiliului Europei de 
extrădare din 17 martie 1978 şi Legea nr. 270 din 21 iunie 2001 pentru 
ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană 
de extrădare;
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6. Recomandarea R (97)13 a Consiliului Europei privind intimidarea martorilor 
şi dreptul apărării din 10 septembrie 1997; 

7. Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care cooperează 
în procesul judiciar în lupta împotriva crimei organizate din 20 decembrie 
1996;

8 Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene privind protecţia martorilor în lupta 
împotriva criminalităţii internaţionale organizate din 23 noiembrie 1995.

C. INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE ÎN CADRUL 
COMUNITĂŢII STATELOR INDEPENDENTE

1. Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, 
familială şi penală şi Hotărârea Parlamentului nr. 402 din 16 martie 1995 
privind ratificarea acesteia;

2. Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 
materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 şi Legea Republicii 
Moldova nr. 164 din 04 aprilie 2003) privind ratificarea acesteia. 

D. INSTRUMENTE BILATERLAE INTERSTATALE

1. Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la 
asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi 
penală şi Hotărârea Parlamentului nr. 1487a din 10 iunie 1993 privind 
ratificarea acesteia;

2. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa 
juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală şi 
Hotărârea Parlamentului nr. 1487 din 10 iunie 1993 privind ratificarea 
acestuia;

3. Tratat între URSS şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa 
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, 
Tratatul pus în aplicare prin succesiune în raporturi între Republica 
Moldova şi Republica Cehă;

4. Tratat între URSS şi Republica Populară Ungară privind acordarea 
asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală, şi Protocolul 
la acesta, Tratatul pus în aplicare prin succesiune în raporturi între 
Republica Moldova şi Republica Ungaria; 

5. Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică 
în materie civilă şi penală şi Hotărârea Parlamentului nr. 1018 din 03 
decembrie 1996 privind ratificarea acesteia;

6. Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa 
juridică în materie civilă, comercială şi penală şi Hotărârea Parlamentului 
nr. 1017 din 03 decembrie 1996 privind ratificarea acestuia;

7. Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa 
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 
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şi Hotărârea Parlamentului nr. 260 din 04 noiembrie 1994 privind 
ratificarea acestuia;

8. Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi 
relaţiile juridice în materie civilă şi penală şi Hotărârea Parlamentului 
nr. 261 din 04 noiembrie 1994 privind ratificarea acestuia; 

9. Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la 
asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi 
penală şi Legea nr. 33 din 14 aprilie 2005 privind ratificarea acesteia. 

E. ACTE NORMATIVE NAȚIONALE

1. Legea nr. 241 din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane;

2. Codul Penal;
3. Codul de Procedură Penală;
4. Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii; 
5. Legea nr. 105 din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor 

participanţi la procesul penal;
6. Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură. 
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ANEXA A:  
LISTA PARTENERILOR ÎN CADRUL SISTEMULUI 

NAŢIONAL DE REFERIRE (SNR) PENTRU ASISTENŢA 
ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR ŞI POTENŢIALELOR 

VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

PUNCTELE FOCALE ALE ECHIPELOR MULTIDISCIPLINARE (EMD)  
LA NIVEL RAIONAL:

1. Punctul Focal al EMD Anenii-Noi – tel. 0 265 24 203
2. Punctul Focal al EMD Donduşeni – tel. 0 251 25 209
3. Punctul Focal al EMD Sîngerei – tel. 0 262 26 198
4. Punctul Focal al EMD Cimişlia – tel. 0 241 26 396 
5. Punctul Focal al EMD Nisporeni – tel. 0 264 22 180
6. Punctul Focal al EMD Străşeni – tel. 0 237 22 548
7. Punctul Focal al EMD Cantemir – tel. 0 273 22 748
8. Punctul Focal al EMD Cahul – tel. 0 299 43 310
9. Punctul Focal al EMD Călăraşi – tel. 0 244 23 633
10. Punctul Focal al EMD Orhei – tel. 0 235 23 521
11. Punctul Focal al EMD Soroca – tel. 0 230 33 584, 0 230 23 402
12. Punctul Focal al EMD Taraclia – tel. 0 294 25 098
13. Punctul Focal al EMD Hînceşti – tel. 0 269 23 976
14. Punctul Focal al EMD Floreşti – tel. 0 250 26 305
15. Punctul Focal al EMD Drochia – tel. 0 252 23 391
16. Punctul Focal al EMD Leova – tel. 0 263 24 458 
17. Punctul Focal al EMD Rezina – tel. 0 254 21 874
18. Punctul Focal al EMD Șoldăneşti – tel. 0 272 22 543
19. Punctul Focal al EMD Bălţi – tel. 0 231 54 685
20. Punctul Focal al EMD Basarabeasca – tel. 0 297 22 474
21. Punctul Focal al EMD Făleşti – tel. 0 259 24 266
22. Punctul Focal al EMD Comrat – tel. 0 298 23 436
23. Punctul Focal al EMD Ștefan-Vodă – tel. 0 242 25 133
24. Punctul Focal al EMD Ciadîr-Lunga – tel. 0 291 23 059 
25. Punctul Focal al EMD Criuleni – tel. 0 248 24 082
26. Punctul Focal al EMD Teleneşti – tel. 0 258 24 411
27. Punctul Focal al EMD Briceni – tel. 0 247 25 810
28. Punctul Focal al EMD Dubăsari – tel. 0 248 44 752
29. Punctul Focal al EMD Vulcăneşti – tel. 0 293 24 295
30. Punctul Focal al EMD Edineţ – tel. 0 246 24 789
31. Punctul Focal al EMD Glodeni – tel. 0 249 27 270
32. Punctul Focal al EMD Căuşeni – tel. 0 243 22 548, 0 243 23 304
33. Punctul Focal al EMD Ocniţa-Otaci – tel. 0 271 24 089 
34. Punctul Focal al EMD Ialoveni – tel. 0 268 22 047
35. Punctul Focal al EMD Rîşcani – tel. 0 256 23 686 
36. Punctul Focal al EMD Ungheni – tel. 0 236 22 705
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PUNCTELE FOCALE ALE ECHIPELOR MULTIDISCIPLINARE (EMD) ÎN 
SECTOARELE DIN MUN. CHIȘINĂU:

1. Punctul Focal al EMD sectorul Botanica – tel. 0 22 767 575
2. Punctul Focal al EMD sectorul Râşcani – tel. 0 22 443 130, 0 22 441 098, 

fax 0 22 441 191
3. Punctul Focal al EMD sectorul Ciocana – tel. 0 22 333 434, 0 22 331 831
4. Punctul Focal al EMD sectorul Centru – tel. 0 22 274 483; 0 22 271 513, 

0 22 271 513, fax: 0 22 272 059 
5. Punctul Focal al EMD sectorul Buiucani - tel. 022 295 071

ONG-urile ŞI CENTRELE DE ASISTENȚĂ:

1. Centrul de Reabilitarea al Adolescenţilor din Chişinău – director: 
Alexandru Danilenco; adresa: Republica Moldova, Chişinău, 
str. Truşeni 18, tel.: 0 22582 628, 069476006, 068518964;  
e-mail: union@moldpent.com; 

2. Centrul de Asistenţa şi Protecţie pentru Victimele şi Potenţialele 
Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) – director: Diana 
Munteanu; adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Burebista 93, 
tel.: 0 22 553 042; e-mail: shelter_team@iom.md;

3. Centrul Internaţional „La Strada” – director: Daniella Misail-Nichitin; 
adresa: Republica Moldova, Chişinău, MD-2012, Boxa Poştală 259; 
tel.: 0 22 234 906, 0 22 233 309, 069251703; Hotline: 0 800 77777; 
e-mail: lsmoldova@moldline.net;

4. Centrul de Informare şi Documentare cu privire la Drepturile Copilului 
(CIDDC) – director: Cezar Gavriliuc; adresa: Republica Moldova, 
Chişinău, str. Eugen Coca 15; tel.: 0 22 747 813; 0 22 716 598;  
0 22 744 600; e-mail: ciddc@yahoo.com;

5. Reprezentanţa „Winrock Moldova” – director: Sofia Suleanschi; 
adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Al. Hajdeu 94/1, biroul 2; 
tel.: 0 22 885 425; 0 22 885 426; 

6. Reprezentanţa Fundaţiei Terre des Hommes în Republica Moldova 
(TdH) – adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. M. Kogălniceanu 
81; tel.: 0 22 238 959, 0 22 241 664; 

7. Centrul de Asistenţă Psiho-socială a Copilului şi Familiei „Amicul” – 
adresa: str. Calea Ieşilor 61/2; tel.: 0 22 758 806, 0 22 592 748,  
0 22 748 378; e-mail: cnpac@moldnet.md;

8. Reprezentanţa HelpAge Internaltional în Republica Moldova – 
director: Tatiana Sorocan; adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. 
Bănulescu Bodoni 57/1; tel.: 0690 065 532;
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9. ONG „Interaction” – director: Stefan Erezanu; adresa: Republica 
Moldova, Chişinău, str. Maria Dragan 3 A, ap. 35, MD-2044 
(activează în Tiraspol, Republica Moldova); tel. +373 533 51158; 
e-mail: hot-line@ngointeraction.org; 

10. ONG „Resonance” – director: Iuliana Abramova; adresa: Republica 
Moldova, Chişinău, str. Teatrala 11 a (activează în Bender, Republica 
Moldova); tel.: +373 778 21210; e-mail: stella.vinokurova@gmail.com; 

11. Centrul de Orientare, Profesionalizare şi Reintegrare Profesională 
„Insula Speranţelor” - adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. 
Cornului 3 (şi str. George Meniuc 24); tel.: 0 22 747 436, 0 716 184; 

12. Centrul de Drept al Femeilor – adresa: Republica Moldova, Chişinău, 
str. Sfatul Ţării 27; tel.: 0 22 237 306/068855050; 

13. Centrul de Asistenţă Juridică, Psihologică şi Socială pentru Victimele 
Violenţei în Familie „Casa Mărioarei” – adresa: Republica Moldova, 
Chişinău, str. Hinceşti 4; tel.: 0 22 725 861;

14. Asociaţia Crucea Roşie din Republica Moldova – adresa: Republica 
Moldova, Chişinău, str. Gheorghe Asachi 67 A; tel.: 0 22 729 644; 

15. ONG „Gender Centru” – director: Valentina Bodrug-Lungu; adresa: 
Republica Moldova, Chişinău, str. Al. Mateevici 60; tel.: 0 22 244 248; 
069182020;

16. Centrul Maternal din Cahul – director: Ecaterina Ivanov; adresa: 
Republica Moldova, Cahul, str. Caragiale 133; tel.: 069470377;

17. Centrul de Criză Familială „Sotis” – director: Diana Buzovici; adresa: 
Republica Moldova, Bălţi, str. Taras Sevcenco 23; tel.: 0 231 33 475, 
068411072;

18. Centrul Maternal „Ariadna” - director: Simion Sîrbu; adresa: Republica 
Moldova, Drochia, str. Alexandru cel Bun 21; tel.: 0 252 2 03 08;

19. Centrul de Asistenţă pentru Agresorii Familiali – adresa: Republica 
Moldova, Drochia, str. Nicolae Testimiţeanu 2; tel.: 0 252 2 03 08; 

20. ONG „Artemida” – director: Simion Sîrbu; adresa: Republica 
Moldova, Drochia, str. Alexandru cel Bun 21; tel.: 0 252 20 308; 
e-mail: simionsirbu@yahoo.com; www.artemida.md;

21. Centrul de Drept din Căuşeni – director: Elena Oboroceanu; adresa: 
Republica Moldova, Căuşeni, str. Stefan cel Mare 1/2; tel.: 0 243 23 680, 
079484049; e-mail: www.atnet.md;

22. ONG „Asociaţia Psihologilor Tighina” – director: Tatiana Osadci; 
adresa: Republica Moldova, Căuşeni, str. Mateevici 1; tel.: 0 243 21 680, 
079436300, 069869054; e-mail: ludmila.afteni@gmail.com;

23. Centrul Maternal „Pro-femina” – adresa: Republica Moldova, 
Hînceşti, str. Mihalcea Hincu 123; tel.: 0 269 23 364; 

24. ONG „Stimul” – director: Oxana Zavidei; adresa: Republica Moldova, 
Otaci, str. Corciaghin 13 of. 41, MD-7106 Otaci (Republica Moldova, 
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Ocniţa, str. Independenţei 51, biroul 514); tel.: 0 271 22 457, 069538496, 
069837782; e-mail: moldovastimul@inbox.ru; zavidei@mail.ru;

25. Centrul de Reabilitare Socială pentru Tinerii şi Copii Nevoiaşi „Demos” – 
director: Liliana Samcov; adresa: Republica Moldova, Edineţ, str. 
Alexandru cel Bun 18b (str. Basarabia 10); tel.: 0 246 23 018, 0 246 23818; 

26. ONG „Centrul de Inovaţii Sociale şi Juridice Jenskie Iniţiativi” – director: 
Savcina Natalia; adresa: Republica Moldova, Slobodzeia, str. Mira 63, 
Blijnii Hutor (Republica Moldova, Tiraspol, str. Manoilova 57); tel.: 
000037377770802, 053352764; e-mail: jenskieinitsiativi@mail.ru; 
jen_in@mail.ru;

27. Proiectul Centrul Informaţional pentru Muncitorii Migranţi al ONG 
„Formal” – Coordonatorul Proiectului: Svetlana Boincean; adresa: 
Republica Moldova, Chişinău, str. Armenească 26; tel.: 0 22 999 022; 
e-mail: contact@muncitorimigranti.md.

AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE (REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU):

1. Ministerul Afacerilor Interne – adresa: str. Ștefan cel Mare 75; tel.:  
0 22 255 650, 0 22 255 510;

2. Ministerul Sănătăţii – adresa: str. Vasile Alecsandri 2; tel.: 0 22 729 907; 
0 22 268 818; 

3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, – adresa: str. Vasile 
Alecsandri 1; tel.: 0 22 269 302;

4. Unitatea Naţională de Coordonare (UNC) – adresa: str. Vasile 
Alecsandri 1; tel.: 0 22 727 274;

5. Ministerul Justiţiei - adresa: str. 31 August 1989, 82; tel.: 0 22 233 340;
6. Poliţia de Frontieră – adresa: str. Petricani 19; tel.: 0 22 259 621,  

0 22 264 530;
7. Procuratura Generală – adresa: str. Bănulescu Bodoni 26; tel.:  

0 22 225 075;
8. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) – 

adresa: str. Vasile Alecsandri 1; tel.: 0 22 721 003;
9. Inspectoratul General de Poliţie – adresa: str. Ștefan cel Mare 75; tel.: 

0 22 255 404;
10. Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane - adresa: str. Vasile 

Alecsandri 1; tel.: 0 22 254 900; e-mail: trafic@mai.gov.md;
11. Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea 

Traficului de Fiinţe Umane (Secretar – Ecaterina Berejan) – adresa: 
str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1; tel.: 0 22 250 310;

12. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – adresa: str. 31 
August 1989, 80; tel.: 0 22 578 206; 0 22 578 205;

13. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului – adresa: 
str. Al. Vlahuţă 3; tel.: 0 22 242 702.
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